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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 dez de abril de dois mil e dezoito, 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 o Vereador
senhor Nuno Ferreira que questionou a senhora Presidente sobre o que vai
ser feito no campo de futebol de Zonzinho. -------------------------------------------- Questionou também sobre quem é a entidade responsável pelo
espaço do Penedo Durão em virtude de o mesmo parecer estar um pouco ao
abandono e degradado. -------------------------------------------------------------------- Respondeu a senhora Presidente da Câmara que a entidade
responsável pelo espaço do Penedo Durão é a Junta de Freguesia de Poiares
com o apoio da Câmara Municipal, informando mais que a Câmara
Municipal está a trabalhar numa candidatura para a requalificação daquele
espaço. --------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o que está a ser feito no campo de Zonzinho é uma empresa de
gás natural que pretendem aqui implementá-lo. --------------------------------------- Quanto ao ser nesse espaço é porque a empresa negociou com a
Comissão de Baldios uma vez que esse espaço é baldio e todo o processo
administrativo está a ser tratado pela empresa. -----------------------------------
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ORDEM DO DIA
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia nove do mês de abril do ano dois mil e dezoito que acusa
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Cento e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e
nove euros e noventa e quatro cêntimos. -----------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e doze mil, oitocentos e quarenta e
oito euros e cinquenta e cinco cêntimos. ------------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por maioria, aprovar a ata
da reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de março 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. --------------------------------------------------------------------

02 – OBRAS PÚBLICAS
EMPREITADAS

------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS –
CONCURSO PÚBLICO PARA 2018 – MANUTENÇÃO DA
VALIDADE DO PROTOCOLO – PROPOSTA: Pela senhora Presidente
da Câmara foi presente uma proposta, que aprova a manutenção do
protocolo em título referenciado e que aqui se dá por integralmente
reproduzido ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao
livro de atas. ---------------------------------------------------------------------------
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------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor Nuno Ferreira e Antónia Coxito aprovar a proposta
em apreço mais deliberando ainda submeter a presente proposta à
consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ---------------

------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS –
CONCURSO PÚBLICO PARA 2018 – ABERTURA DE CONCURSO
PÚBLICO – PROPOSTA: Pela senhora Presidente da Câmara foi
presente uma proposta no sentido de autorizar para início e tipo de
procedimento que correrá sob a forma de concurso público o fornecimento
em título referenciado. --------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor Nuno Ferreira e Antónia Coxito aprovar a proposta
em apreço mais deliberando ainda submeter a presente proposta à
consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ---------------

------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS –
CONCURSO PÚBLICO PARA 2018 – DELEGAÇÃO NA
CIMDOURO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – PROPOSTA:
Pela senhora Presidente da Câmara foi presente uma proposta no sentido de
delegar na CIMDOURO, como representante do Agrupamento, as
competências necessárias para promover e praticar todos os atos e
procedimentos necessários com vista ao lançamento do concurso, nos
termos do previsto nas cláusulas quarta e oitava do protocolo em
referência. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor Nuno Ferreira e Antónia Coxito aprovar a proposta
em apreço mais deliberando ainda submeter a presente proposta à
consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ---------------

------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS
INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS –
CONCURSO PÚBLICO PARA 2018 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
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PARA ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS
INERENTES AOS CONTRATOS A CELEBRAR – PROPOSTA:
Pela senhora Presidente da Câmara foi presente uma proposta no sentido de
conceder autorização prévia para assunção dos compromissos plurianuais
inerentes aos contratos a celebrar, compromissos esses correspondentes aos
dos encargos de dois mil e dezanove. --------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção
dos Vereadores senhor Nuno Ferreira e Antónia Coxito aprovar a proposta
em apreço mais deliberando ainda submeter a presente proposta à
consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ---------------

03 – OBRAS PARTICULARES
PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA

------- De ERNESTO DE JESUS GABRIEL LOUÇAS, para aprovação
do aditamento ao projeto de arquitetura de construção de um edifício
destinado a habitação, comércio e serviços sito na Avenida dos
Combatentes do Ultramar em Freixo de Espada à Cinta, a que corresponde
o processo de obras n.º 03/2016. --------------------------------------------------------- Atenta a informação número cento e vinte e um barra dois mil e
dezoito, datada do dia vinte e oito de março 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. ------------------------------------------------------------------------------

PARA DELIBERAÇÃO FINAL

------- De ANA MARGARIDA DIAS GARCIA, para aprovação das telas
finais da construção de uma habitação sita no Samiteiro em Freixo de
Espada à Cinta, a que corresponde o processo de obras n.º 14/2011. ---------
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------- Atenta a informação número cento e vinte e seis barra dois mil e
dezoito, datada do dia nove de abril do presente ano, da Divisão Técnica de
Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade dos membros presentes 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. --------------------------------------------------------- O Vereador senhor Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira manifestou
o seu impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com a
requerente tendo sido dado cumprimento ao estatuído no número quatro do
artigo trinta e um do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze de sete de janeiro.

PARA REPROVAÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROJETO DE
ARQUITETURA

------- DE NELSON MANUEL ALVES CALDEIRA – PROCESSO DE
OBRAS N.º 24/2012: Atenta a informação número cento e dezasseis barra
dois mil e dezoito, datada do dia vinte e sete de março do presente ano, da
Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade reprovar o projeto de arquitetura em apreço. ----

------- DE JOSÉ FERNANDO CALADO SALVADOR – PROCESSO
DE OBRAS N.º 13/2012: Atenta a informação número cento e quinze
barra dois mil e dezoito, datada do dia vinte e sete de março do presente
ano, da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade reprovar o projeto de arquitetura em
apreço. ---------------------------------------------------------------------------------

------- DE NUNO FILIPE MESQUITA TEIXEIRA – PROCESSO DE
OBRAS N.º 22/2012: Atenta a informação número cento e dezassete barra
dois mil e dezoito, datada do dia vinte e sete de março do presente ano, da
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Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade reprovar o projeto de arquitetura em apreço. ----

------- DE FRANCISCO MANUEL TAVARES – PROCESSO DE
OBRAS N.º 11/2012: Atenta a informação número cento e catorze barra
dois mil e dezoito, datada do dia vinte e sete de março do presente ano, da
Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade reprovar o projeto de arquitetura em apreço. ----

------- DE LUÍS DO NASCIMENTO BRANCO – PROCESSO DE
OBRAS N.º 08/2012: Atenta a informação número cento e dezoito barra
dois mil e dezoito, datada do dia vinte e sete de março do presente ano, da
Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade reprovar o projeto de arquitetura em apreço. ----

------- DE FILIPE MADEIRA GASPAR – PROCESSO DE OBRAS N.º
01/2012: Atenta a informação número cento e dezanove barra dois mil e
dezoito, datada do dia vinte e sete de março do presente ano, da Divisão
Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade reprovar o projeto de arquitetura em apreço. ----------------

CADUCIDADE NOS TERMOS DO N.º 5 DO ART.º 71º DO
DECRETO-LEI 55/99, COM A DEVIDA ALTERAÇÃO

------- HORTENSE MANUELA JANEIRO PEDROSO – PROCESSO
DE OBRAS N.º 02/2011: Atenta a informação número cento e onze barra
dois mil e dezoito, datada do dia vinte e três de março do presente ano, da
Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade declarar a caducidade do processo em apreço. --

06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS
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------- CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO –
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO E ISENÇÃO DE TAXAS DE
PUBLICIDADE MÓVEL: Presente um requerimento da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo solicitando autorização e isenção de taxas
de publicidade móvel para a Feira Medieval de Torre de Moncorvo. -------------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão
em apreço. -----------------------------------------------------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

------- DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E
RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2017 – PROPOSTA: Pela senhora
Presidente da Câmara Municipal foram presentes os documentos de
prestação de contas e relatório de gestão referentes ao ano de dois mil e
dezassete e que aqui se dá por transcrito ficando um exemplar do mesmo
arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ---------------------------------------------- Depois de devidamente analisado e discutido foram os documentos
postos à votação tendo os mesmos sido aprovados por maioria, com os
votos contra dos Vereadores senhor Nuno Ferreira e Antónia Coxito mais,
deliberando ainda submete-los à consideração e votação da Digníssima
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------

------- MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – MOÇÃO – PROGRAMA
ESPECIAL DO PARQUE NATURAL DE MONTESINHO –
TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou
conhecimento de uma moção enviada pela Câmara Municipal de Bragança
sobre o programa especial do Parque Natural de Montesinho. ----------------

------- ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL E
REEQUÍLIBRIO FINANCEIRO A 04 DE ABRIL DE 2018 –
INFORMAÇÃO – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara
Municipal tomou conhecimento da informação sobre o acompanhamento
do programa I do PAEL e Reequilíbrio Financeiro a quatro de abril de dois
mil e dezoito. --------------------------------------------------------------------------
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------- INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 1 DO ARTIGO 56º DA
LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – ALERTA PRECOCE DE
DESVIOS – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal
tomou conhecimento da informação nos termos do n.º 1 do artigo 56º da
Lei 73/2013, de 03 de setembro. Alerta precoce de desvios. -------------------

------- 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 seis de abril de dois mil e dezoito. ----------------

A PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA DO CÉU QUINTAS

