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ATA     N.º 19 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2012 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 em Exercício, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e 

os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar no Comité das Regiões. ----------------------- 

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

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício 

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 12 de setembro 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 

 

Senhor Vereador Manuel Durão congratulou-se com a realização da ExpoSocial de Baião, nos dias 21 

e 22 de setembro, promovido pelo CLASB, e na qual tinham sido discutidas temáticas sociais muito 

relevantes. Destacou, igualmente, a “Mostra Social” que tinha permitido evidenciar o trabalho 

desenvolvido pelas várias entidades do concelho ligadas à área em questão. ---------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu felicitou o Pelouro dos Assuntos Sociais pela organização do evento 

que tinha contribuído de forma muito significativa para divulgar todo o trabalho social desenvolvido em 

Baião. De seguida, mostrou o seu desagrado com o despacho do Ministro da Finanças sobre a 

adopção de medidas de controlo orçamental impedindo a assunção de novos compromissos a todos 

os serviços da administração central, ou seja, englobando também o sector da educação e formação. 

Alertou para o facto desta medida não reduzir custos, muito pelo contrário, tiveram de ser dispendidos 

esforços no sentido de avisar as pessoas de que a formação para a qual estavam convocadas não iria 

começar. Assim, no momento, estavam muitas pessoas a aguardar que a excepção mencionada pelo 

ministro fosse concedida para poderem iniciar a sua formação. Referiu, ainda, que no caso das 

instituições de ensino superior o despacho tinha causado paralisações, com prejuízo para os alunos. 

Terminou, sublinhando que certamente o Governo, fazendo fé na frase proferida que “há mais cigarras 

em Portugal do que formigas”, não tinha noção de que as medidas adoptadas apenas serviam para 

impedir o trabalho das pessoas e das instituições. ---------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa felicitou o CLASB pela ExpoSocial, iniciativa na qual tinha participado 

com a sua empresa, pois era uma forma também das instituições interagirem entre si no sentido de 

encontrarem novas formas de ajudar os mais carenciados. De seguida fez dois pedidos à Câmara 

Municipal. O primeiro prendia-se com um fontanário no lugar de Queixomil, Santa Cruz do Douro, no 

qual estava estabelecido que as “sobras” da água eram para ser usadas pelos consortes, no entanto, 

existiam pessoas que indevidamente usufruíam das mesmas e criavam reservatórios particulares. 

Assim, e dentro das competências da Câmara, solicitou que se encetassem esforços no sentido de se 

solucionar um problema que estava a prejudicar quem tinha o direito às referidas “sobras”. O segundo 

pedido estava relacionado com uma família residente no lugar de Eiriz, Freguesia de Ancede, que 

tinha visitado e verificado no local as enormes dificuldades que sentiam por não terem água dentro de 

casa. Sublinhou que uma das pessoas estava acamada, totalmente dependente, agravando ainda 

mais a situação. Pelo exposto, entregou os dados da família ao Senhor Vereador Manuel Durão, para 

que o assunto pudesse ser acompanhado pelo Pelouro dos Assuntos Sociais, no sentido da família ser 

apoiada pelos serviços da autarquia através da ligação da água do contador para o interior da 

habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho perguntou se a habitação era da família ou arrendada, uma vez 

que apesar do regulamento já permitir a colocação do contador de água apenas com uma declaração 
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de responsabilidade do inquilino, para que a Câmara pudesse fazer intervenções dentro da habitação 

teria de haver autorização por parte do senhorio. ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa informou de que a habitação era arrendada mas o senhorio tinha já dito à 

família que autorizava a intervenção em causa. ------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou-se pela colocação do espelho no acesso ao Centro 

de Saúde, após os Senhores Vereadores da Oposição terem alertado para tal necessidade na última 

reunião de Câmara. No entanto, ainda faltava resolver a questão do parque de estacionamento, que 

ainda estava encerrado, bem como a ligação do elevador ao 1.º andar. Congratulou-se, ainda, com a 

iniciativa do “Prémio da Motonáutica” em Ribadouro, que a todos devia orgulhar, pois era uma 

benfeitoria para o concelho, prestigiava o nome de Baião e lembrou que a mesma fazia parte do seu 

programa eleitoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício usou da palavra para convidar os presentes para as 

seguintes iniciativas: Grande Prémio da Motonáutica de Baião, nos dias 29 e 30 de setembro, 

referindo que era com grande satisfação que se retomavam estas provas em Ribadouro, em parceria 

com o Clube Náutico de Ribadouro, sublinhando também a inclusão do prémio “Fórmula Futura”, como 

uma forma de deixar um estímulo aos jovens para o gosto e a prática da modalidade. Jornadas 

Europeias do Património, nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Concerto de homenagem a Zeca Afonso 

“Por esta estrada amigo vem”, no dia 5 de Outubro, evento organizado pela Câmara Municipal, 

Associação de Amigos de São Tomé de Covelas e Associação José Afonso. Seguidamente e no 

seguimento das intervenções anteriores, disse subscrever as palavras dos Senhores Vereadores 

Manuel Durão e Ivone Abreu. Relativamente ao primeiro pedido do Senhor Vereador Luís Sousa, 

esclareceu que os fontanários eram da jurisdição das juntas de freguesia, por isso, a Câmara 

Municipal poderia fazer chegar a informação aquele órgão, para que pudesse actuar da forma que 

entendesse por conveniente, sendo que os munícipes também poderiam fazer o mesmo. Realçou que 

a questão era sempre muito delicada, pois quando haviam muitas “sobras” de água por vezes ninguém 

as queria e vice-versa. Relativamente ao caso reportado de carência de uma família residente em 

Eiriz, destacou que a autarquia tinha mecanismos de apoio destinados a estes casos e, no seu 

entender, a forma mais rápida de os tratar seria encaminhar de imediato as pessoas para o Pelouro 

dos Assuntos Sociais, para uma avaliação social e legal da situação, no sentido da sua resolução. 

Ainda sobre este assunto, apelou a todos os Senhores Vereadores para que caso tenham ou viessem 

a ter conhecimento de algum caso urgente podiam a qualquer altura fazer chegar essa informação aos 

serviços da Câmara. Referiu-se, depois, à intervenção do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, 

clarificando que todos os pedidos dos Senhores Vereadores “caíam” sempre em boa conta. 

Relativamente ao parque de estacionamento sublinhou que era do conhecimento de todos os limites 

de atuação da Câmara Municipal na questão e não era devido a problemas criados pela mesma que a 

infra-estrutura ainda não estava aberta. A postura da autarquia foi sempre de colaboração e a questão 

estava na esfera da responsabilidade da ARS. Assim, se o Senhor Vereador José Carlos Póvoas, até 

pela sua situação profissional como técnico daquele entidade, tivesse alguma proposta para alguma 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º19 da Reunião Ordinária de 26.09.2012 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          4/9 

diligência que a autarquia pudesse tomar para desbloquear a situação, todos estavam disponíveis 

para a tomar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que a questão do parque de estacionamento prendia-

se com um contrato entre a CMB e a ARS, IP, pelo que tinha de ser resolvida, uma vez que era difícil 

para todos continuar a entender a razão para as duas entidades não chegassem a uma solução. 

Depois, disse que não confundia a sua posição enquanto técnico da ARS com as suas funções como 

Vereador. Lembrou que os Vereadores do PSD tinham pedido uma audiência à ARS, por carta 

registada enviada através da Câmara Municipal, e esta entidade não tinha tido o respeito para com 

eleitos do povo e nunca tinham enviado qualquer resposta ao solicitado. Por isso, sublinhou que no 

caso em apreço, jamais tomaria qualquer medida para ajudar a Administração Pública a resolver o 

assunto, tendo em conta a falta de respeito já reportada. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que, no seu entender, todos estavam disponíveis 

para qualquer ação que pudesse contribuir para resolver uma situação que a todos preocupava. Pensa 

que da reunião poderia ser emanada uma comunicação à ARS manifestando a preocupação da 

Câmara Municipal pelo facto do equipamento ainda se encontrar encerrado e não estar a servir as 

pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Atribuição da medalha de ouro do Município de Baião à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Baião – 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 I 

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 atribuição da medalha de ouro do 

Município de Baião à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou-se com a proposta, pois tratava-se de uma 

instituição e de pessoas que serviam a causa pública, davam tudo em troca de nada e, por isso, era 

uma homenagem justa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa sublinhou que esta era o tipo de homenagem e registo que devia ser 

feito a pessoas que protegiam pessoas e bens e apoiavam as famílias e os doentes. Era uma 

homenagem merecida e deveria ser concretizada de forma visível e com a honra que a instituição 

merecia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou o que estava transcrito na proposta 

apresentada, ou seja, tratava-se de uma instituição que pela concessão de benefícios de excepcional 

relevância para o município, tinha o seu nome ligado à vida e história de Baião. ------------------------------  
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2. Festas Concelhias e de São Bartolomeu – Transferência de verba adicional para a 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – 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 II 

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 transferência de verba adicional para a 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinada às Festas Concelhias e de 

São Bartolomeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício felicitou a ATCMB pela iniciativa que se traduziu em mais 

um sucesso em termos de organização, dinamização e divulgação de Baia pela positiva. ------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa reiterou a pergunta relativa ao prémio do gado e à sua inclusão nas 

contas das festas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou que era importante distinguir entre o habitual 

prémio do gado, que era incluído como sempre nas contas das festas, e o prémio de incentivo à 

criação de raça arouquesa que não estava incluído e que tinha sido uma medida aplicada desde 2011.  

 

3. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Frende – III Festa das Cestas de Frende – 

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, aprovar a atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de Frende – III Festa das Cestas de Frende. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Contrato-Programa Federação Portuguesa de Motonáutica e Clube Náutico de Ribadouro – 

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 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, aprovar o 

Contrato-Programa com a Federação Portuguesa de Motonáutica e Clube Náutico de Ribadouro. ------- 

Senhor Vereador Luís Sousa subscreveu as palavras do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, deu os 

parabéns à Câmara pela iniciativa, pois era um evento pertinente e importante para dinamizar a zona 

ribeirinha do concelho. No seu entender, pelos valores que estavam em causa a iniciativa já deveria 

ter acontecido há mais tempo, no entanto, tratava-se de uma medida isolada, pois a zona em causa 

por ser uma das zonas mais bonitas e atractivas do concelho necessitava de um plano global de 
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dinamização e de recuperação, funcionando como uma porta de entrada de Baião, captando turistas e 

investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas reiterou que se tratava de uma excelente iniciativa, considerou 

que a zona merecia toda a atenção e os valores em causa eram mínimos. ------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício concordou que se tratava de uma das zonas mais 

atractivas em termos turísticos. Relativamente à consideração do Senhor Vereador Luís Sousa quando 

afirmava que se tratava uma medida isolada, recordou que as “casas de produtos tradicionais” e o 

“parque de campismo” implementados na freguesia e que passado pouco tempo encerraram cabiam 

na definição de medidas isoladas e sem qualquer sustentabilidade. Disse que o caminho escolhido 

pela Câmara, não era avançar com estas estruturas, mas sim adoptar um plano integrado e 

sustentável para a recuperação da zona ribeirinha e em sintonia com o futuro equipamento turístico 

que todos desejariam tivesse já avançado. Relativamente à iniciativa, destacou que os valores em 

causa resultavam de um longo processo negocial encetado pela autarquia para garantir o evento, com 

um custo mínimo e com todas as condições necessárias. ------------------------------------------------------------ 

 

5. Contrato Programa União Juventude Zezerense – 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 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, aprovar a 

proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa defendeu a criação de um consenso entre as associações no sentido de 

se organizarem para ganharem escala e alcançarem resultados, sob pena de se correr o risco de se 

continuar a subsidiar clubes que estão em actividade um ano e no seguinte já não estão. Disse que 

era uma questão preocupante, pois era contra a atribuição do “subsídio pelo subsídio”, ou seja, o 

mesmo deveria ser atribuído na perspectiva da sustentabilidade e da promoção de um sentido de 

responsabilidade nas associações do concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício defendeu que a autarquia poderia sensibilizar as 

associações no sentido de poderem abraçar novas modalidades, no entanto, o princípio de se 

promover uma articulação das associações para que cada uma se concentrasse numa determinada 

área poderia ser entendido como uma ingerência na vida interna das colectividades. Essa vontade, 

defendeu, deveria sempre emergir das próprias associações e nessa altura a Câmara Municipal, 

estaria disponível para as apoiar e para continuar o trabalho que tem vindo a desenvolver no 

acompanhamento do seu trabalho e na verificação do cumprimento dos seus planos de actividades. --- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que o fundamental era o facto de não estar definida 

uma política global para o desporto em Baião, o que existiam eram políticas sectoriais, e depois 

definiam-se as prioridades e as valências. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador Luís de Carvalho referiu que a Câmara Municipal já tinha procedido nesse sentido, 

tinha motivado a colocado à consideração das associações, no era difícil obter consensos pois ainda 

existia grande competitividade entre elas. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que no seu entender o objectivo primordial dos 

Pelouros do Desporto das Câmaras Municipais era contribuir para que cada vez mais pessoas 

praticassem desporto e em boas condições. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Contrato Programa Associação Desportiva de Ancede – 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 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 

proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, 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 atribuição de apoio à 

Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Ancede – Conservação e 

limpeza de valetas, bermas e caminhos – 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 o Protocolo de delegação de competências 

na Junta de Freguesia de Ancede – Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos. ------------- 

 

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

Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação do Caminho do Polhelho”, no valor de 4.081,00 

Euros – Proposta 

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

Excelentíssimo 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 a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação do Caminho do Polhelho”, no valor de 

4.081,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Ovil 

destinado à obra de “Alargamento de caminho, demolição e construção de muro na Rua do 

Mosqueiro - Lugar de Outoreça”, no valor de 6.360,00 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ovil destinado à obra de “Alargamento de caminho, demolição e construção de muro na 

Rua do Mosqueiro - Lugar de Outoreça”, no valor de 6.360,00 Euros. -------------------------------------------- 

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

Loivos do Monte destinado à obra de “Beneficiação da Rua Padre João Ribeiro”, no valor de 

10.000,00 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Loivos do Monte destinado à obra de “Beneficiação da Rua Padre João Ribeiro”, no valor 

de 10.000,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12. Pedido de pagamento em prestações do valor da taxa de concessão de sepultura – 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 

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 a proposta. ------------------------------------------ 

 
13. Processo de execução fiscal N.º 66/2012 – Pedido de pagamento da dívida em prestações e 

respectivo plano de pagamentos – 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 

XIII 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.------------------------------------------- 

 
14. 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 XIV). A 

Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H30 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 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


