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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 trinta e um de julho 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 o Vereador senhor Nuno 
Ferreira referiu que tinha algumas questões para colocar ao Executivo 
sendo a primeira uma constatação pois já se vê a colocação de alcatrão, 
dizendo que valeu a pena falar numa das reuniões de Câmara anteriores. --- 
------- Outra das questões apresentadas foi de que este ano ainda não tinha 
sido feita nenhuma desinfestação nem na Vila nem nas Aldeias e gostaria 
de saber o porquê? ------------------------------------------------------------------- 
------- Outra das questões colocadas tem a ver com o número de cães à solta 
nos últimos tempos e gostaria de saber se o protocolo celebrado com o 
canil da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo ainda está em 
vigor. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- Questionou também a senhora Presidente sobre se a Veterinária do 
Município se está ou não a tempo inteiro, uma vez que ela também trabalha 
na ADS. -------------------------------------------------------------------------------- 
------- Outra das questões colocadas teve a ver com o encerramento das 
Piscinas Municipais Cobertas, nomeadamente o plano de água, visto que 
nunca foi trazido nada a nenhuma reunião de Câmara. ------------------------- 
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------- A Vereadora senhora Antónia Coxito referiu-se também 
relativamente a uma notícia que saiu no dia vinte de julho sobre o prazo 
médio de pagamento. ---------------------------------------------------------------- 
 
------- A senhora Presidente da Câmara respondeu que em relação ao 
alcatrão andaram-se a tapar os buracos da estrada de Mazouco e com o que 
sobrou taparam-se alguns na Vila. ------------------------------------------------- 
------- Sobre a desinfestação referiu que isso está a ser tratado. --------------- 
------- Em relação ao protocolo com o canil continua, só que quem tem que 
apanhar os cães somos nós e os funcionários não o querem fazer e têm 
razão para não o fazer uma vez que até já sofreram retaliações por parte de 
algumas pessoas, está-se a trabalhar numa solução. ----------------------------- 
------- Em relação à Veterinária ela faz o horário que sempre fez uma vez 
que vai às Aldeias e está disponível nos fins-de-semana sempre que haja 
necessidade, o trabalho que faz na ADS está autorizado pela entidade 
patronal como acontece com outros funcionários que também têm outros 
trabalhos para além de serem funcionários do Município. --------------------- 
------- Em relação às Piscinas Municipais Cobertas estão encerradas porque 
precisão de muita coisa e além disso no verão a maioria das Piscinas 
Cobertas estão encerradas e irão ficar fechadas por mais algum tempo. ----- 
 
------- Seguidamente a Vereadora senhora Antónia Coxito referiu que 
gostaria de ouvir a opinião do senhor Vice-Presidente sobre o assunto, 
tendo o mesmo referido que a senhora Presidente já tinha sido clara, se vai 
estar fechada escusa de estar a falar. ----------------------------------------------- 
 
------- Seguidamente a Vereadora senhora Antónia Coxito referiu que os 
senhores Vereadores do Executivo foram-lhe atribuídos pelouros e eles 
deveriam dar a sua opinião sobre as situações inerentes aos seus pelouros e 
não ser apenas a senhora Presidente a decidir. ----------------------------------- 
------- Usou de seguida da palavra o senhor Vice-Presidente que lhe foram 
atribuídos seis pelouros mas que, a senhora Presidente frisou muito bem 
que é a autoridade máxima e ela é que decide mas, a minha opinião posso-a 
dar sempre, tanto em público como em privado e penso que tanto eu como 
a senhora Presidente gostaríamos que a Piscina abrisse no mais curto 
espaço de tempo possível. ----------------------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que, 
respondendo à senhora Vereadora Antónia Coxito sobre o prazo médio de 
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pagamento referiu que enquanto as faturas da água, saneamento e resíduos 
aqui estiverem não é fácil baixar esse prazo médio de pagamento. ----------- 
 
------- Seguidamente a Vereadora senhora Antónia Coxito apresentou uma 
declaração para transcrever em ata. ------------------------------------------------ 
 
O Município de Freixo de Espada à Cinta, 
 Sem fazer qualquer obra ou investimento, 
 Piora a sua situação financeira em cada ano 
que passa! 
 
Os mapas oficiais da DGAL não deixam qualquer 
dúvida de que no Município de Freixo se assiste a 
um aumento contínuo da dívida aos fornecedores e, 
pouco falta para demorar um ano a pagar aos 
mesmos, pelo menos se continuar no ritmo seguido 
desde o inicio do ano em que tem vindo a aumentar 
o PMP ao ritmo de 30 dias por trimestre. De acordo 
com os dados recentes publicados pela DGAL e 
confirmados por outras entidades, em final de 
junho de 2018 o Município já demorava 291 a pagar 
aos fornecedores quando o mais estranho é que os 
outros Municípios estão a fazer exatamente o 
contrário à semelhança da melhoria da situação 
económica e financeira do país. 
Pergunta-se: Sra. Presidente, é essa a sua boa 
gestão do dinheiro público, em especial numa 
altura em que recebe mais dinheiro do Estado? 
Porque é que desde o inicio de 2017 demora cada 
vez mais a pagar aos fornecedores? Sabia que desde 
essa data e até final de junho já aumento o prazo 
médio de pagamento em 205 dias? 
Não eram as pessoas a sua prioridade? Ou será que 
os fornecedores não se integram na lista dessas 
pessoas e eles não são uma das suas prioridades? 
Será que eles também não necessitam de pagar aos 
seus fornecedores? Será que a vida das suas 
famílias também não são relevantes para si? 
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É assim que quer por a economia local a 
crescer?... O que se assiste é a um afastando 
contínuo dos que aqui nasceram e planeavam viver 
sendo, por falta de alternativas e oportunidades, 
obrigadas a sair para outras localidades e outros 
países à procura de uma vida melhor? 
É isto que pretende e tem para oferecer a estas 
terras e às populações que votaram em si porque 
acreditaram na sua palavra e nas suas intenções? 
Afinal já passaram quase 5 anos da sua gerência e 
ainda nada se viu de obra feita ou algo de 
significativo que contribuísse para a melhoria das 
condições de vida das suas populações. Será porque 
quando aqui chegou já estava tudo feito? Não era o 
seu lema: controlar a divida e o endividamento? 
Afinal NADA FEZ pois o que constata é exatamente o 
contrário! A dívida aumenta cada vez mais assim 
como o número de dias que demora a pagar aos 
fornecedores que se situa quase nos 300 dias. O 
que é uma vergonha! 
Não acredita! Verifique por si estes dados, vire a 
folha e tire as suas próprias conclusões! 
Os Vereadores da Oposição: Prof. Nuno Ferreira e 
Dra. Antónia Coxito 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia trinta do mês de julho do ano dois mil e dezoito que acusa 
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 
setenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos. ------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e doze mil, duzentos e sessenta e três 
euros e onze cêntimos. --------------------------------------------------------------- 
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------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por maioria, aprovar a ata 
da reunião ordinária realizada no dia dezassete de julho 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. ------------ 
 
 

 08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 

ARU 
 
------- PARA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA A BENEFÍCIOS 
FISCAIS E MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO 
URBANA A DIOGO RAMOS DA SILVA: Atenta a informação número 
duzentos e setenta e sete barra dois mil e dezoito, datada do dia vinte e três 
de julho 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 oitocentos euros. ------------------------------------------------------------------ 
 
 
------- PARA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA A BENEFÍCIOS 
FISCAIS E MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO 
URBANA A MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA: Atenta a informação 
número duzentos e setenta e seis barra dois mil e dezoito, datada do dia 
vinte e três de julho 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 dos membros presentes, conceder um 
incentivo financeiro no montante pecuniário de quinhentos e trinta e quatro 
euros. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- O Vereador senhor Rui Miguel Roxo Portela manifestou o seu 
impedimento legal em virtude de existirem laços familiares com a 
requerente tendo sido dado cumprimento ao estatuído no número quatro do 
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artigo trinta e um do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze de sete de janeiro.  
 
 
------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa, 
Financeira e Social catorze de agosto de dois mil e dezoito. ------------------- 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
 
 

MARIA DO CÉU QUINTAS 
 


	EDITAL
	ORDEM DO DIA
	A PRESIDENTE DA CÂMARA
	MARIA DO CÉU QUINTAS



