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ATA     N.º 4 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

Técnica Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, 

no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros 

da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Senhor Vereador Gil Jorge Soares da Rocha por motivos profissionais e justificados. -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 8 de fevereiro de 2012, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Pedido de Suspensão de Mandato do Vereador 

Gil Jorge Soares da Rocha, eleito pela Lista do Partido Social Democrata”. A Câmara deliberou, 

por unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida proposta, a qual passou a integrar a ordem do 

dia, a fim de ser discutida e votada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao Órgão de uma comunicação do Presidente da 

Comissão Política do PSD Baião, Luís Sousa, que tinha dado entrada na Câmara neste dia, através do 

qual informava que no seguimento da substituição do Exmo. Senhor Vereador Gil Rocha e em virtude 

da Dra. Joana Luísa C. P. Gomes de Matos, elemento a seguir na lista, se encontrar de licença de 

maternidade não estando, por isso, em condições de assumir essa responsabilidade, solicitava que se 

procedesse no sentido de dar posse ao elemento seguinte, Luís Miguel Amaral Sousa. A cópia deste 

documento fica apensa e faz parte integrante desta ata. O Senhor Presidente da Câmara informou de 

que não obstante o processo seguir para o Gabinete Jurídico para colher parecer, tinha contactado 

telefonicamente o Presidente da Comissão Política do PSD Baião para lhe dar conta do seu 

entendimento na matéria, ou seja, em primeiro lugar a Câmara teria de deliberar sobre o pedido de 

suspensão do Senhor Vereador Gil Rocha e, depois da ata aprovada, convocar o elemento 

imediatamente a seguir na lista, que era o único que tinha legitimidade para requerer a renúncia ao 

seu mandato. De seguida o órgão teria de deliberar sobre o pedido de renúncia e/ou suspensão 

apresentado e proceder à convocação do membro substituto do renunciante para a respetiva tomada 

de posse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas solicitou cópia do documento apresentado e declarou que as 

precipitações não eram boas conselheiras, por isso, e antes de se pronunciar, pediu parecer jurídico à 

Dra. Paula Loureiro, presente na reunião. --------------------------------------------------------------------------------- 

A Dra. Paula Loureiro informou de que a Câmara teria de seguir com os trâmites legais, desde logo os 

artigos 76.º, 77.º, 78.º, 79.º e 92.º da Lei N.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei N.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, que estabelece, entre outros, que a suspensão do Senhor Vereador Gil 

Rocha só se tornaria eficaz após deliberação da Câmara e a aprovação da respetiva ata e que apenas 

o titular do mandato, no caso o elemento a seguir na ordem da lista do PSD, detinha legitimidade para 

renunciar e/ou suspender ao mesmo após ser convocado para ocupar a vaga. -------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que a ambição era má conselheira e a ignorância 

sempre foi atrevida, não ouve, não escuta e não vê. ------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão usou da palavra para dizer que queria não se congratular com a 

decisão do Governo em não dar tolerância de ponto no dia de Carnaval. As origens do Carnaval 

remontam a muitos anos atrás, desde os tempos da antiga Roma, e, por isso, embora consiga 

entender a intenção do Governo, o mesmo não teve em consideração a amplitude e a antiguidade da 

festa do Carnaval. Em Baião tinham estado provavelmente 6 a 7 mil pessoas durante os dias de festa, 

contribuindo de forma significativa para a dinamização económica, social e cultural do concelho. -------- 
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Senhora Vereadora Ivone Abreu disse subscrever na íntegra as palavras do Senhor Vereador Manuel 

Durão e também não se congratulava com a não tolerância de ponto no dia de Carnaval. Depois 

informou a Câmara de uma diligência de elevado significado não só para todo o Executivo, mas 

principalmente para Baião. No passado dia 16 de fevereiro, o Centro de Emprego de Amarante tinha 

convocado todos os munícipes inscritos naqueles serviços com habilitações inferiores ao 4.º ano de 

escolaridade e todos os que manifestaram vontade iriam ter a oportunidade de concluírem a sua 

escolaridade através de cursos de Educação e Formação de Adultos, B1+B2, o que significava que os 

formandos sairiam com o sexto ano de escolaridade. Sublinhou que era gratificante constatar que 

quando as pessoas entravam em contato com a formação, a grande maioria não mais a queria deixar, 

pois reconheciam a importância que a mesma desempenhava nas suas vidas profissional, pessoal e 

familiar. Terminou manifestando a sua tristeza e lamento com a decisão de encerramento do único 

Centro de Novas Oportunidades (CNO) de Baião. ---------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara lembrou que o encerramento formal ainda não se tinha efetuado, existia 

uma intenção já comunicada, no entanto o Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal de Baião 

estavam a encetar todos os esforços no sentido da contestação dessa possibilidade, que em si mesma 

já era lamentável, uma vez que o CNO de Baião para além de ser único no concelho, tinha já permitido 

o acesso de várias pessoas à formação, valorizando as suas competências e experiência adquiridas 

ao longo da vida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira disse não compreender o facto de se comunicar a decisão de 

encerramento do CNO sem indicar os motivos para tal. Depois, referiu-se à visita do Secretário de 

Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, Eng.º Paulo Júlio, de relevar por ter sido o 

primeiro membro do novo Governo a visitar o concelho. Lamentou, no entanto, o facto de não ter 

estado presente nenhum representante concelhio do PSD. Salientou o facto da opinião manifestada 

pelo Senhor Secretário de Estado ir ao encontro da estratégia seguida pelo executivo camarário, ou 

seja, potenciar as nossas riquezas endógenas e qualificar o território e as pessoas. ------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referindo-se à tolerância de ponto no dia de Carnaval 

esclareceu que o Senhor Presidente da Câmara, em tempo útil, o tinha contactado para colher a sua 

opinião sobre o assunto. Informou de que os Vereadores do PSD entendiam que, considerando a 

identidade local e os compromissos assumidos com os baionenses, a única atitude coerente que 

poderiam assumir era serem favoráveis a que a Câmara Municipal concedesse tolerância de ponto 

aos seus funcionários. Relativamente à questão a nível nacional, considerou que o Governo tinha 

falhado na forma como tinha transmitido a mensagem aos portugueses, mas concordava com a 

mudança do paradigma, ou seja, o incentivar a cultura do trabalho. No seu entender, o país 

encontrava-se numa situação muito difícil e o governo estava a tentar repor as contas que o anterior 

governo socialista devido a “uma política criminosa” tinha deixado de pagar. Relativamente às 

vantagens económicas do Carnaval, referidas pelo Senhor Vereador Manuel Durão, defendeu que o 

dinheiro gasto era para consumo e não trazia investimento para o concelho, tratando-se apenas de 

fluxos de caixa. Seguidamente perguntou à Senhora Vereadora Ivone Abreu, qual a percentagem das 
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pessoas que tinham sido contactadas e que tinham comparecido e a percentagem daquelas que 

tiveram uma saída profissional após terem frequentado o curso. --------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira usou da palavra para referir que de acordo com a lógica do Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas a culpa do estado de coisas a nível mundial, com início nos Estados 

Unidos e depois atingindo países como a Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, Bélgica, e os que se 

seguiriam, era do Eng.º José Sócrates. Defendeu que todos tinham responsabilidades no que se 

estava a passar a nível mundial e também em Portugal e recordou algumas das boas reformas 

perpetradas pelo anterior governo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Manuel Durão disse que se deveria ter cuidado com as palavras usadas, 

designadamente e expressão “politica criminosa”. Defendeu que os políticos deveriam não só olhar 

para trás mas também para o lado e recordou que o grande culpado pela crise que se estava a 

verificar em vários países da União Europeia não era do Eng.º Sócrates, mas sim da própria Europa, 

quando numa primeira fase deu diretrizes aos países para injetaram dinheiro na economia e investirem 

em obras públicas e posteriormente os mandou recuar. -------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu, respondendo ao Senhor Vereador José Carlos Póvoas, defendeu 

que mais importante que percentagens eram as oportunidades e os benefícios que a formação 

proporcionava às pessoas. Essas pessoas eram as mesmas que há anos atrás não tinham tido a 

oportunidade de investir na sua formação, devido principalmente a dificuldades económicas, e que 

agora viam renascer essa possibilidade através do programa Novas Oportunidades. Lembrou que o 

programa tinha obtido avaliações muito positivas, até por parte de anteriores ministros do PSD, como 

Roberto Carneiro, por se tratar de uma questão de equidade social sempre defendida pelo PS. 

Terminou, sublinhando, uma vez mais, que a valorização pessoal que a formação dava às pessoas era 

muito mais relevante que qualquer estatística relativa à relação formação/emprego. ------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho, referindo-se à intervenção do Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas, defendeu que aquilo que ele designou como “fluxos de caixa” era depois transformado pelos 

comerciantes e empresários como fontes de investimento no nosso concelho. --------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que se tratava de uma questão de interpretação. Disse 

que estava de acordo com o António José Seguro quando este se manifestou contra o acordo da 

Troika, assinado pelo Eng.º José Sócrates, cujos erros não importavam a outras países mas sim a 

Portugal. Criou-se no país a falsa ideia de que havia dinheiro para tudo, mas atualmente tal já não se 

verificava pois o Primeiro-Ministro tinha dito “basta” e incutiu uma cultura de trabalho, para que se 

possa ter um menor e melhor Estado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a tolerância de ponto concedida pela Câmara Municipal 

tinha tido em conta a relevância das tradições locais e a dinamização económica e social do concelho. 

Disse concordar com a intervenção do Senhor Vereador Luís de Carvalho quando salientou a 

importância do dinheiro gasto no consumo, designado como fluxos de caixa, pois poderia ser usado 

para futuros investimentos e também para pagamento de impostos por parte dos empresários, 

contribuindo, assim, para a riqueza e dinamização económica do país. Relativamente ao debate que 
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se proporcionou sobre a atual crise sintetizou os seguintes pontos: O Primeiro-Ministro na altura da 

assinatura do memorando da Troika, Eng.º José Sócrates, disse que o documento iria ter condições 

muito mais severas para o país e para os portugueses do que o PEC IV, desde logo a instabilidade 

política, os pagamentos à Troika e a impossibilidade do país lançar atempadamente os concursos para 

as concessões das comunicações móveis. Na atual crise, iniciada com a falência do banco americano 

Lehman Brothers, e ao contrário dos Estados Unidos que emitiram moeda, o modelo europeu não 

detinha os instrumentos necessários para fazer face à mesma e, por isso, o PS tinha vindo a defender 

o alargamento do prazo para o cumprimento dos compromissos, por mais um ano, bem como a 

emissão moeda e de títulos à escala europeia. Alertou para o facto da Europa não poder avançar sem 

aproveitar o capital humano de que dispunha e as taxas de desemprego impossibilitavam essa 

recuperação. Se a Europa não encontrasse uma solução integrada, por muito empenho e competência 

dos governos dos países no exercício das suas funções, não iria ser possível encontrar uma forma de 

nos ajustarmos às condições difíceis e iríamos continuar a caminhar no sentido da degradação das 

condições sociais e económicas e da própria democracia na Europa. -------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz - Conselho de Administração – Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Posição contra a proposta de Lei n.º 

40/XII do Governo que impõe maiores constrangimentos orçamentais aos serviços públicos 

– Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Cedência da Casa de Almofrela à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião - Ratificação – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência da Casa de Almofrela à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. ------------------------------------------------------ 
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4. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo - Régua e o estagiário Pedro Filipe Pereira 

Azeredo - Ratificação – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo 

- Régua e o estagiário Pedro Filipe Pereira Azeredo. ------------------------------------------------------------------ 

 

5. Protocolos de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Santa 

Casa da Misericórdia de Baião e as estagiárias Andrea Vicente de Barros Ferreira, Carla 

Salete Jesus Miranda, Lurinda Amélia Carneiro Pereira, Vera Lúcia Teixeira Monteiro e Carla 

Isabel Alves Teixeira Monteiro - Ratificação – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar os protocolos de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Santa Casa da Misericórdia de Baião e as estagiárias 

Andrea Vicente de Barros Ferreira, Carla Salete Jesus Miranda, Lurinda Amélia Carneiro Pereira, Vera 

Lúcia Teixeira Monteiro e Carla Isabel Alves Teixeira Monteiro. ---------------------------------------------------- 

 

6. Minuta de Protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Cruz do Douro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Ancede destinado à obra de “Pavimentação da Rua da Botica - Cimo de Vila”, no valor global 

de 4.712,20 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 
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Freguesia de Ancede destinado à obra de “Pavimentação da Rua da Botica - Cimo de Vila”, no valor 

global de 4.712,20 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Frende destinado às obras de “Beneficiação de tanque público e espaço adjacente no 

Caminho da Fonte da Lapa”, “Pavimentação do Caminho do Barronco” e “Pavimentação do 

Caminho do Souto”, no valor global de 11.040,00 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Frende destinado às obras de “Beneficiação de tanque público e espaço adjacente no 

Caminho da Fonte da Lapa”, “Pavimentação do Caminho do Barronco” e “Pavimentação do Caminho 

do Souto”, no valor global de 11.040,00 Euros. -------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Projeto de Regulamento para a atribuição de apoios às Associações de Natureza Cultural, 

Desportiva e Recreativa – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento para a atribuição 

de apoios às Associações de Natureza Cultural, Desportiva e Recreativa. -------------------------------------- 

 

10. Início da prossecução dos actos de execução ao abrigo da Resolução Fundamentada 

emanada pela Câmara Municipal na sequência da providência cautelar de suspensão de acto 

administrativo (Proc. n.º 797/11.2 BEPNF) – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo X 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

11. Assunto: Pedido de licença especial - Local: Lugar das Tapadas, Gestaçô - Requerente: José 

António Pinheiro Pinto – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo – 

Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões 

proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, ao abrigo da delegação 

que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei N.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente ata e dela fazem parte integrante (Anexo XII). A 

Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

13. Contrato Programa com o Clube Todo Terreno de Frende – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Contrato Programa com o Clube Todo Terreno de Frende. ---------------------------------------------------------- 

 

14. Contrato Programa com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 

Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Contrato Programa com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que votava favoravelmente as duas propostas de 

contrato-programa uma vez que estavam previstas no Plano e Orçamento da Câmara Municipal. ------- 

 

15. Pedido de Suspensão de Mandato do Vereador Gil Jorge Soares da Rocha, eleito pela Lista 

do Partido Social Democrata – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara informou de que a proposta estava acompanhada do respetivo 

parecer do Gabinete Jurídico da autarquia e que após a aprovação da mesma seria convocado o 

elemento a seguir na lista do PPD/PSD para o mandato 2009-2013. Sobre esta questão o Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas disse que se prosseguisse de acordo com a lei. -------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do Artigo 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H50. Horas. E para constar se lavrou a presente 

ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior aprovação e 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 
 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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