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 ACTA     N.º 7 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2011 

 

Aos treze dias do mês de Abril 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, 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 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pelas nove 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 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 23 de Março de 2011, 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 “Concurso Público de Construção do Centro 

Escolar de Santa Cruz do Douro”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade 

da referida proposta, que passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. -------------- 

Senhor Vereador Gil Rocha alertou a Câmara para as condições do piso da estrada que liga Baião a 

Santa Marinha do Zêzere, que se encontrava em muito mau estado devido às recentes obras para 

abastecimento de água. O Senhor Presidente da Câmara informou de que o assunto já tinha sido 

abordado com a empresa, por forma a ser resolvido com a maior celeridade possível, tendo os 

trabalhos sido já iniciados no lugar de Pousada. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu-se à questão da atribuição de subsídios a associações, 

que deviam ser sempre objecto de contratos específicos e com base em planos de investimento, e no 

orçamento do próximo ano iria defender que fossem exigidos a cada colectividade o plano e 

orçamento e a conta de gerência aprovados em sede de reunião de Assembleia Geral. A propósito do 

convite apresentado pela A.C.R. de Santa Cruz do Douro para o almoço comemorativo do 25 de Abril, 

informou de que no futuro iria votar contra qualquer proposta de atribuição de apoio para colmatar 

despesas não acauteladas pelas associações. -------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira recordou que a atribuição de apoios às associações desportivas já 

estava a ser efectuada mediante a celebração de contratos programa, após a apresentação de uma 

ficha de candidatura e do Plano de Actividades e Relatório de Contas. ------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara manifestou a sua concordância com os princípios enunciados, que 

estavam já inscritos nas normas para a atribuição de apoios, e recordou que o último relatório da 

inspecção da IGAL realçou a isenção da autarquia na sua relação com todas as associações do 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou a Câmara do início dos cursos de Técnicas Comerciais, de 

Animador Sócio Cultural e de Operador Agrícola, na Quinta do Convento de Ancede, estando também 

previsto a abertura do curso de Operador de Jardinagem e de Cozinha/Pastelaria. Sublinhou, também, 

que através de um programa de competências básicas, com a realização de três acções de formação, 

a autarquia ia ao encontro das necessidades específicas das pessoas com baixa escolaridade e baixa 

literacia. A propósito da intervenção do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, defendeu que era 

importantíssimo continuarmos a celebrar o 25 de Abril e, no caso específico mencionado, a A.C.R de 

Santa Cruz do Douro promovia anualmente um almoço comemorativo para festejar o dia da liberdade.  

Senhor Vereador José Carlos Póvoas esclareceu que o que estava em causa não eram as 

comemorações do 25 de Abril, mas sim a atribuição de subsídios. Tratava-se, no seu entender, de 

uma questão de princípio. De seguida, perguntou quantas pessoas é que estavam a trabalhar na área 

em que tinham feito formação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Senhora Vereadora Ivone Abreu informou que cerca de 30% das pessoas estavam a trabalhar na área 

na qual fizeram formação. Destacou a importância da formação para as pessoas, para a sua auto-

estima pessoal e profissional e até para a sua vida familiar. Os próprios formandos testemunhavam 

que se sentiam melhor com eles próprios e com o mundo que os rodeia, após frequentarem as 

formações. Em termos de resultados, verificou-se uma diminuição de 25% de pessoas com o 4.º ano 

de escolaridade e de 46,8% de pessoas com o sexto ano, ou seja, houve um aumento muito 

significativo da escolaridade. Por fim, referiu-se também à importância das acções de formação para 

os funcionários da autarquia, cujo plano teve com base um diagnóstico de necessidades de formação 

baseado em inquéritos preenchidos pelos próprios. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse já ter assistido a uma reunião com formandos e ficou 

impressionado pelo facto das pessoas se sentirem realizadas e valorizadas, através do aumento da 

sua auto-estima, e mesmo na melhoria das relações com os seus filhos. ---------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara recordou que a grande maioria das pessoas inscritas na UNIVA/GIP 

eram mulheres, sem nenhuma experiência profissional e com baixo nível de escolaridade, daí a 

importância da formação profissional para a sua valorização e futura integração no mercado de 

trabalho. Terminou, destacando o sucesso retumbante da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, 

realizada nos passados dias 1,2 e 3 de Abril, na qual tinham sido vendidas cerca de quatro toneladas 

de fumeiro, transformando-se na melhor iniciativa de sempre em termos de vendas ao público. ----------  

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. – Avaliação do Plano Regional de Saúde do 

Norte 2009-2010 – 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 acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 

2. SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A. – Assembleia Geral de 22 de Março de 2011 

– 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 acta. A Câmara tomou conhecimento. A proposta será submetida ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2010 – 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 
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à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor do PS e dois votos de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

Sobre este assunto, o responsável pelo sector da Contabilidade, Dr. Rangel, explicou a diferença entre 

os conceitos resultado orçamental e resultado líquido do exercício. ----------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que o resultado líquido do exercício nada tinha a ver com a 

boa gestão da Câmara, uma vez que quando se transferia um valor elevado de um ano para o outro, 

significava que a autarquia não tinha feito os investimentos que deveria. ---------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara realçou a importância do esclarecimento deste assunto, uma vez que já 

tinha sido utilizado em campanha eleitoral como um factor negativo relativo à gestão camarária, 

quando na realidade se tratavam de conceitos distintos, como explicado nas intervenções anteriores. 

Destacou, também, a relevância do valor “dívidas de cobrança duvidosa”, de 2.316 euros, quando em 

2005, altura em que assumiram o executivo, o valor era de cerca de 50.000 euros, facto que 

espelhava bem o rigor da gestão das contas e dos serviços da autarquia. De seguida, deixou uma 

palavra de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos os senhores vereadores. Enumerou 

os diversos projectos, medidas e acções desenvolvidos por todos os Pelouros da Câmara Municipal 

em áreas como o ambiente, florestas, formação e qualificação, educação, urbanismo, água e 

saneamento, assuntos sociais, entre outros e que se encontravam plasmados no Relatório de Gestão 

2010. Sobre a Presidência, destacou que recebeu durante o ano de 2010 cerca de 500 munícipes e 

participou em mais de 300 iniciativas e eventos. Referiu-se, ainda, à boa situação financeira da 

autarquia no quadro da CIM-TS e à sua capacidade de endividamento. Terminou, reiterando que 

várias personalidades consideravam Baião como um bom exemplo em toda a região. ----------------------- 

 

4. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2010 – 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 maioria, com cinco votos a favor do PS e dois votos de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

 

5. 2.ª Revisão ao Orçamento para 2011 – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º7 da Reunião Ordinária de 13.04.2011 

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                                                                                                          5/10 

6. Alteração ao mapa de pessoal para 2011 – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito/Colocação de sinalização de “Trânsito 

Proibido – Excepto a Moradores” na Rua do Ribeiro – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito/Colocação de sinalização de sentido único 

na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Delegação da competência de colocação, aquisição e manutenção de placas toponímicas e 

colocação da numeração dos edifícios nas Juntas de Freguesia – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Cedência do Auditório Municipal ao CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas – 

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, aprovar a cedência do Auditório Municipal ao 

CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas. ------------------------------------------------------------------- 

 

12. Cedência do Auditório Municipal à OBER – 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 

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 cedência do Auditório Municipal à OBER 

– Obra de Bem Estar Rural de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Cedência da EB 1 de Almofrela ao Grupo de Escoteiros 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 

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, ratificar a cedência da EB 1 de Almofrela ao Grupo 

de Escoteiros de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Cedência de instalações ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Centro de Novas 

Oportunidades – 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, aprovar a cedência de instalações ao Agrupamento 

de Escolas do Vale de Ovil – Centro de Novas Oportunidades. ----------------------------------------------------- 

 

15. Cedência do Pavilhão Multiusos à Associação Empresarial de Baião para evento de 

solidariedade - 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 a cedência do Pavilhão Multiusos à 

Associação Empresarial de Baião para evento de solidariedade. --------------------------------------------------- 
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16. Associação Cultural de Recreativa de Santa Cruz do Douro – Financiamento do Projecto 

“Gastronomia na Casa do Lavrador – Museu Rural Etnográfico” – 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 tomou conhecimento da comunicação enviada pela A. C. R. de Santa 

Cruz do Douro sobre o financiamento do Projecto “Gastronomia na Casa do Lavrador – Museu Rural 

Etnográfico”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara destacou a importância da Casa do Lavrador na dinamização sócio 

económica do concelho, recebendo grupos de vários pontos do país, bem como da candidatura 

apresentada pela A. C. R. de Santa Cruz do Douro visando a criação de uma unidade de restauração, 

no sentido da futura auto sustentabilidade da instituição. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas ressalvou que perante a situação actual se tornaria necessário 

repensar todo o modelo de atribuição de apoios e sensibilizar todos os responsáveis pelas instituições 

do concelho nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Atribuição de subsídio às freguesias que participaram no Desfile de Carnaval 2011 – 

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 

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 atribuição de subsídio às freguesias que 

participaram no Desfile de Carnaval 2011. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Atribuição de subsídio à Associação de Desenvolvimento do Grilo (ADEGRIL) – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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, aprovar a atribuição de 

subsídio à Associação de Desenvolvimento do Grilo (ADEGRIL). -------------------------------------------------- 

 

19. Atribuição de subsídio à Obra de Bem Estar Rural de Baião (OBER) – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIX 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 

subsídio à Obra de Bem Estar Rural de Baião (OBER). --------------------------------------------------------------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º7 da Reunião Ordinária de 13.04.2011 

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 

20. Atribuição de apoio à Eco-Simbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil – 

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 

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 atribuição de apoio à Eco-Simbioses – 

Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil. ----------------------------------------------------------------------- 

 

21. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “III Feira de Stock Off”  – 

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 

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 apoio à Associação 

Empresarial de Baião para a realização da “III Feira de Stock Off”. ------------------------------------------------ 

 

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

de Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação da Rua Nova da Regadinha (2.ª Fase)” 

no valor de 3.470,00 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 

XXII 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 adicional com a 

Junta de Freguesia de Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação da Rua Nova da Regadinha 

(2.ª Fase)” no valor de 3.470,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

23. Loteamento Urbano N.º 160/2005 P-LOTEPDM – Local: Igreja, Santa Marinha do Zêzere – 

Requerente: Turimagri - Soc. Agrícola e Imobiliária Lda. – 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 XXIII 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. Alteração ao Alvará de Loteamento 3/1998 - Processo LU-LOT 1/11– Local: Loteamento das 

Leiras, Campelo – Requerente: Humberto Carlos Gouveia Teixeira – 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 
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reproduzida no anexo XXIV 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. Alteração ao Alvará de Loteamento 5/1998 - Processo LU-LOT 4/10 – Local: Míguas, Santa 

Marinha do Zêzere – Requerente: Abílio Teixeira Rodrigues – 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 XXV 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26. 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 acta e dela fazem parte integrante (Anexo XXVI). 

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

 

27. Concurso Público de Construção do Centro Escolar 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 

XXVII 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. ----------------------------------- 

 

 

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, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 12.00 Horas. 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  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


