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ACTA     N.º 1 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2011 

 

Aos doze dias do mês de Janeiro ano de dois mil e onze, 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 redacção 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: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gil Jorge Soares da Rocha ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em 

Lisboa no âmbito de uma reunião com o Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e do 

Desenvolvimento, Dr. Fernando Medina. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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 ACTA 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 22 de Dezembro de 2010, 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 uma assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara em Exercício, propôs 

que o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta, “Atribuição de subsídios aos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho”. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A proposta “Constituição de direito de superfície de um prédio rústico, denominado “Cetos de 

Fora”, sito no Lugar de Queixomil, Freguesia de Santa Cruz do Douro, destinado à construção 

de um Hotel Geriátrico”, foi retirada da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou de que o Senhor Presidente da Câmara não 

estava presente por se encontrar em Lisboa, onde tinha participado num colóquio sobre Eça de 

Queiroz e tinha reunido com o Presidente do Instituto de Turismo de Portugal e com o Secretário de 

Estado Adjunto, da Indústria e do Desenvolvimento. Seguidamente, convidou os Senhores Vereadores 

para as seguintes iniciativas: visita às obras de restauro da Casa Paroquial da Freguesia de São João 

de Ovil, dia 16 de Janeiro; inauguração da creche “Os Traquinas” no Gôve e da creche do Centro 

Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere, no dia 22 de Janeiro; e o “Encontro de Cantadores de 

Janeiras” no Mosteiro de Ancede, no dia 29 de Janeiro. -------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou a Câmara de que tinham já sido iniciados os trabalhos 

relativos ao CENSOS 2011, cuja metodologia iria ser baseada nas novas tecnologias, tendo sido já 

realizada uma reunião prévia com todos os presidentes de junta, e depois um outro encontro já com os 

técnicos do INE, onde estiveram presentes todos os autarcas de freguesia, à excepção do Senhor 

Presidente da Junta da Teixeira, que também não se fez representar. Assim, o Senhor Presidente da 

Junta da Teixeira foi contactado por um funcionário da autarquia, para o envio, por fax, do impresso 

com a identificação da Junta, bem como da identificação do Coordenador de Freguesia, tendo este 

informado que já tinha procedido a esse envio. Terminou a sua intervenção, sublinhando que, 

tratando-se de um processo oficial e de nível nacional, o não envolvimento e colaboração de uma 

junta de freguesia poderia vir a causar alguns embaraços, daí ter trazido este assunto ao 

conhecimento da Câmara, tendo também enviado um ofício ao Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da Teixeira com o resumo das reuniões já efectuadas e colocando-se ao seu dispor para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse registar a intervenção da Senhora Vereadora Ivone Abreu 

e que iria proceder em conformidade. Relativamente à questão da Junta de Freguesia de Ribadouro, 

abordada na reunião anterior, sobre o pagamento de uma obra ainda em dívida, disse ter questionado 

o antigo Presidente da Junta que o informou tratar-se de um ajuste directo para a reparação de um 

muro que caiu junto a um parque de estacionamento, não tendo cumprido com o compromisso por ter 
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perdido as eleições autárquicas, sendo, no entanto, de opinião que o mesmo deveria ser respeitado. 

Terminou, sublinhando, que a bancada do PSD estaria de acordo com o apoio da Câmara à Junta de 

Freguesia para o pagamento ao empreiteiro da obra, saldando assim a dívida em causa. 

Seguidamente, abordou a vitória do baionense António Queirós no concurso de televisão “A Casa dos 

Segredos”, defendendo que, independentemente da situação sócio-económica, quem ganha uma 

eleição tem sempre mérito, daí que, no seu entender, a Câmara Municipal lhe deveria endereçar os 

seus cumprimentos, com um voto de solidariedade e amizade, dentro das suas normais competências.  

Depois, referiu-se a uma situação que lhe tinha sido colocada pelo munícipe Pedro Miguel Pinto, 

residente na Freguesia de Santa Leocádia, sobre o transporte do seu filho para a escola de São 

Pedro, em Santa Marinha do Zêzere, que, segundo ele, tinha sido prometido pelo Senhor Presidente 

da Câmara, aquando da campanha eleitoral, e até ao momento ainda não tinha sido concretizado. ----- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas continuou a sua intervenção, informando a Câmara de que tinha 

reunido com vários professores com o objectivo de abordar as questões da educação no concelho. 

Disse, ter achado estranho quando alguns lhe disseram “por favor depois não digam que fomos nós”, 

que o levava a pensar que existia uma dependência da autarquia, bem como um medo dessa mesma 

dependência. Mais disse, que quando se opunha à atribuição de apoios à Igreja, defendendo que se 

deveria apoiar primeiro quem mais necessitava, também incluía as escolas neste grupo, uma vez que 

tinha ouvido queixas de pais e professores pelo facto das verbas transferidas para as escolas não 

serem suficientes para a aquisição de coisas mínimas como giz, material de limpeza e papel higiénico, 

entre outros. Sabia, também, que inclusivamente os pais e educadoras tinham organizado uma venda 

de rifas para a aquisição de material didáctico. Para além disso, também o tinham informado de que 

no prolongamento de horário não estavam a ser asseguradas as devidas substituições, o que 

significava que as crianças ficavam sem acompanhamento. Concluiu, defendendo uma melhor 

ponderação na atribuição de subsídios por parte da autarquia pois, no seu entender, as escolas eram 

uma prioridade e as carências mencionadas não podiam acontecer. ---------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho, referindo-se à questão da Junta de Freguesia de Ribadouro, 

sublinhou a importância de se verificar se quando a obra foi executada estava devidamente 

cabimentada no orçamento da junta, pois, caso não estivesse, a responsabilidade pelo pagamento da 

mesma seria do antigo Presidente da Junta, Sr. Pinto Vieira. Relativamente à questão da transferência 

de verbas para as escolas, no âmbito da acção social escolar, lembrou que, apesar de legalmente 

obrigatórias, apenas com o actual executivo as mesmas começaram a ser efectuadas, por isso, as 

pessoas que tinham informado o Senhor Vereador José Carlos Póvoas sobre a questão, não estavam 

a ser intelectualmente sérias, nem eram legítimas as suas afirmações. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que era com um espírito construtivo que apelava à 

Câmara para que não permitisse que os factos que lhe foram transmitidos pelos pais e professores 

não voltassem a acontecer. Relativamente à questão de existir ou não cabimento no orçamento da 

Junta de Freguesia de Ribadouro, para a obra executada, parecia-lhe que tinha sido um caso urgente 

e imprevisto, pois tratou-se da reparação de um talude que tinha caído. ----------------------------------------- 
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Senhor Presidente da Câmara em Exercício esclareceu que, mesmo tratando-se de um imprevisto, 

todas as questões que envolvessem despesa tinham de ser tratadas formalmente no orçamento da 

junta, podendo mesmo haver a necessidade de uma revisão orçamental submetida posteriormente à 

respectiva Assembleia de Freguesia. Relativamente ao transporte do aluno de Santa Leocádia, e uma 

vez que o Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que se tratava de um compromisso assumido 

pelo Senhor Presidente da Câmara, solicitou que a questão lhe pudesse ser colocada numa próxima 

reunião. No entanto, no seu entender, o que foi transmitido ao Senhor Vereador não deveria ser 

rigoroso, uma vez que a lei previa o transporte escolar apenas para os alunos que frequentassem as 

escolas do seu encaminhamento de matrícula, ou, no caso do seu encerramento, para a respectiva 

escola de acolhimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a questão das reclamações das escolas, o Senhor Presidente da Câmara em Exercício, 

ressalvando desde logo a importância de se filtrar a informação, verificar de onde provém e em que 

contexto, explicou todas as medidas tomadas pelo executivo municipal, destacando a introdução das 

refeições escolares, para que as crianças do concelho pudessem usufruir de horário normal (manhã e 

tarde). Sublinhou, que a partir do ano de 2006 foi alterado o paradigma da educação em Baião, com a 

implementação da acção social escolar, nas suas variadas vertentes nomeadamente refeições e 

transporte escolar, introdução das Actividades de Enriquecimento Escolar e transferência de verbas 

para despesas com aquecimento, limpeza e expediente, com a elaboração da Carta Educativa e com 

o reordenamento da rede escolar, ainda em curso. Disse, que todos os anos lectivos se deslocava a 

todas as escolas do concelho e nunca lhe pareceu que os professores tivessem qualquer problema 

em manifestar a sua opinião sobre o seu funcionamento, ou para colocar os problemas que 

entendiam, aliás, sentia precisamente o contrário. Sobre as verbas distribuídas às escolas, através 

dos respectivos agrupamentos, informou que as mesmas se destinavam exclusivamente às despesas 

com aquecimento, expediente e limpeza e não para a aquisição de material didáctico, cuja 

responsabilidade pertencia ao Ministério da Educação. Entende que as verbas transferidas para os 

respectivos Agrupamentos são alvo de uma distribuição criteriosa, não lhe constando que as mesmas 

não fossem suficientes, levando ainda em linha de conta que o número de alunos tinha vindo a 

diminuir e o valor das mesmas se mantinha inalterado, no entanto, também dependia de uma boa 

gestão por parte dos professores durante todo o ano lectivo. Referiu ainda a esse propósito, o facto de 

durante o anterior mandato, os respectivos valores terem tido um aumento superior a 100%. 

Relativamente à questão do prolongamento de horário nos Jardins de Infância, medida que também 

tinham implementado, referiu que apenas tinha sido possível pelo esforço da autarquia em dotar as 

escolas de um quadro de pessoal fixo, sendo falso que não estivessem a ser feitas as substituições, 

salvo raras excepções de situações imprevistas e que não se consiga resolver na hora, uma vez que 

quando existia a respectiva participação de falta, por parte das assistentes operacionais, procedia-se 

sempre à sua devida substituição. Nos casos das educadoras, mas que também não faziam 

prolongamento de horário, a competência pertencia aos respectivos Agrupamentos. Referiu-se, de 

seguida, à questão da venda de rifas, iniciativa com a qual concordava como forma de mobilizar e 
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envolver a sociedade na educação dos seus filhos, no entanto, esta nunca poderia ser justificada com 

a necessidade de serem colmatadas deficiências nos apoios recebidos. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício, referindo-se à recente vitória do baionense António 

Queirós, disse que, apesar de se tratar apenas de um jogo, felizmente para Baião um candidato da 

terra tinha saído vitorioso. Mais disse, que com toda a discrição e sem intenções de qualquer tipo de 

aproveitamento político, o Senhor Presidente da Câmara tinha visitado os pais do António no sentido 

de lhes transmitir que a autarquia teria muito gosto em o receber, caso fosse esse o seu desejo, para 

falar sobre os interesses do concelho e formas de divulgação de Baião pela positiva, bem como para 

lhe disponibilizar todo o apoio necessário, e dentro do possível, caso este pretendesse criar uma 

marca própria de fumeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Oferta de livro para a Biblioteca Municipal – Câmara Municipal de Bragança – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aceitar a agradecer a oferta. ------------------------------- 

 

2. Oferta de livros para a Biblioteca Municipal – ISCIA – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. ------------------------------ 

 

3. Oferta de livros para a Biblioteca Municipal – Banco Espírito Santo – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aceitar a agradecer a oferta. ------------------------------- 

 

4. Cedência de apoio logístico e de material ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do 

Zêzere - 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de apoio logístico e de material 

ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. ---------------------------------------------------------- 
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5. Ratificação da atribuição de subsídio à Obra de Bem Estar Rural 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 V 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de subsídio à Obra de Bem 

Estar Rural de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Ratificação da atribuição de subsídio à Santa Casa da Misericórdia 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 VI 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de subsídio à Santa Casa da 

Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa 

Marinha do Zêzere - 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, ratificar a atribuição de subsídio à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador  

Luís de Carvalho ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por 

pertencer aos órgãos sociais da Associação.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de subsídio à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ---------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio à Casa do Povo de Campelo – 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 IX 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de apoio à Casa do Povo de 

Campelo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Atribuição de apoio à Associação Danças e Cantares de Gestaçô – 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 X 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de apoio à Associação Danças 

e Cantares de Gestaçô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
11. Protocolo de delegação de competências – Transportes escolares – 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 XI 

à presente acta. 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 delegação de competências 

– Transportes escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12. Protocolo de cooperação com a Associação de Natação do Norte de Portugal – 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 acta. 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 de cooperação com a Associação de Natação do Norte de Portugal. ------------- 

 

13. Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Vigilância Nocturna 2010 – 

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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, ratificar o Protocolo de Cooperação 

com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Vigilância 

Nocturna 2010. O Senhor Vereador Luís de Carvalho ausentou-se da sala, não participando na 

discussão e votação da proposta, por pertencer aos órgãos sociais da Associação. -------------------------- 

 

14. Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Baião – Vigilância Nocturna 2010 – 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 

XIV à presente acta. 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 Cooperação com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião – Vigilância Nocturna 2010. ----------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º 1 da Reunião Ordinária de 12.01.2011 
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                                                                                                          8/10 

15. Protocolo EcoSaldo celebrado entre a Quercus – Associação Nacional de Conservação da 

Natureza e o Município 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo EcoSaldo celebrado com a 

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. ----------------------------------------------------- 

 
16. Actualização do tarifário da prestação de serviços com o abastecimento de água e drenagem 

pública de águas residuais – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a actualização do tarifário da prestação de 

serviços com o abastecimento de água e drenagem pública de águas residuais. Em resposta à 

questão colocada pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas, o Senhor Vereador Luís de Carvalho 

informou a Câmara de que em contacto telefónico com o Senhor Presidente da Associação 

Empresarial de Baião este lhe manifestou a sua concordância com a proposta. Ainda por sugestão do 

Senhor Vereador José Póvoas irá ser solicitada à AEB o envio formal da sua posição. ---------------------- 

 
17. Isenção total do pagamento de taxas referentes ao licenciamento da publicidade na 

proximidade das estradas nacionais dos aglomerados urbanos – 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 XVII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

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

Isenção total do pagamento de taxas referentes ao licenciamento da publicidade na proximidade das 

estradas nacionais dos aglomerados urbanos e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------- 

 

18. Loteamento Urbano n.º 198/2003 P-LOTPDM – Local: Eiriz, Gôve – Requerente: Arminda de 

Sousa Pereira Vieira e Outros – 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 XVIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a 

proposta atendendo aos pareceres técnicos. O Exmo. Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. 

Paulo Pereira, ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por 

impedimento nos termos do artigo 44.º do CPA, tendo a Exma. Senhora Vereadora Ivone Abreu 

assumido as funções de Presidente de Câmara em Exercício. ------------------------------------------------------ 
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19. Lista das informações emitidas pela DGPU e dos despachos proferidos pelo Exmo. Senhor 

Vereador do Pelouro do Urbanismo – Conhecimento 

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

emitidas pela DGPU, dos despachos proferidos pelo Exmo. 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 acta e dela 

fazem parte integrante (Anexo XIX). A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------- 

 

20. Minuta de protocolo de cooperação para a “Promoção do estabelecimento de Planos 

Municipais de Segurança Rodoviária nos concelhos do Distrito do Porto” – Proposta 

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

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

anexo XX à presente acta. 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 de 

cooperação para a “Promoção do estabelecimento de Planos Municipais de Segurança Rodoviária nos 

concelhos do Distrito do Porto”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas do Concelho – Proposta 

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

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

anexo XXI à presente acta. 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 subsídios 

aos Agrupamentos de Escolas do concelho. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

APROVAÇÃO DA ACTA 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 acta 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 17.00Horas. E para constar 

se lavrou a presente acta, 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 EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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