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 ACTA     N.º 14 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2011 

 

 

Aos treze dias do mês de Julho ano de dois mil e onze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente 

Técnica, 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: -------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em representação do Município. ----------- 

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 
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A acta da reunião ordinária realizada no dia 22 de Junho 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Atribuição de apoio financeiro à Associação 

Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro para comparticipação nas obras do projecto 

“Gastronomia na Casa do Lavrador – Museu Rural Etnográfico” – Ratificação”, e “Protocolo de 

Cedência das Instalações da EB1 de Porto Ferrado – Ratificação”. A Câmara deliberou, por 

unanimidade e individualmente, aceitar a admissibilidade das referidas propostas, que passaram a 

integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas. ------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente em Exercício informou  os Membros do Executivo presentes,  de que a ausência do 

Senhor Presidente da Câmara se devia ao facto de se encontrar em representação do Município. De 

seguida,  alertou os Senhores Vereadores do PSD que ficaram de apresentar declaração de voto 

sobre o assunto enumerado no ponto 3 da Acta da Reunião do dia  22 de Junho, “Contrato de Parceria 

Pública entre o Estado Português e os Municípios da Região do Noroeste”, tendo o Senhor Vereador 

Gil Rocha dito que estava convencido que o documento tinha sido entregue e que por ter estado de 

férias, incumbiu o Senhor Dr. Nuno Sá Costa de proceder à entrega do referido documento, o que não 

se verificou, pelo que,  assumiu a responsabilidade de o entregar até próxima quinta-feira. Senhor 

Presidente em Exercício informou também os Senhor Vereadores,  de uma série de iniciativas que 

estão a decorrer  e outras que decorrerão nas próximas semana. O Campus Desportivo 2011, 

promovido pelos Pelouros da Educação e Juventude, cujas actividades  decorrem em vários espaços 

municipais durante o mês de Julho e incluem programas de natação, passeios a cavalo, educação 

rodoviária, desportos  colectivos, oficinas de dança e de ciência, entre outras, estando esta iniciativa a 

decorrer dentro das expectativas previstas. Dia 16 de Julho, o Concurso Pecuário de Bovinos de Raça 

Arouquesa no Carvalhal de Reixela em Loivos do Monte,  evento que pela primeira vez  é organizado 

em parceria com as Juntas de Freguesia de Ovil e Loivos do Monte e a Cooperativa Agrícola de Baião. 

A iniciativa “Quinta da Leitura", que se realizará todas as quintas-feiras,  entre os dias 14 de Julho e 

25 de Agosto,  promovida pela Biblioteca Municipal de Baião, a qual inclui actividades como, jogos de 

"Sopa de letras", conto de histórias, elaboração de cerra-livros e marcadores de livros e sessões de 

pintura, com o objectivo de estimular os hábitos de leitura e o gosto pelos livros dos jovens entre os 7 

e os 12 anos. Dia 17 de Julho o Festival de Acordeão  a decorrer em Ancede, cuja entidade promotora 

é a Escola de Musica de Campelo. O Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno que decorrerá 

entre os dias 29 e 31 de Julho. Salientou  ainda a importância de,  algumas destas iniciativas serem da 

responsabilidade exclusiva da Câmara e outras se realizarem em parceria com outras entidades. ----- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º14 da Reunião Ordinária de 13.07.2011 
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                                                                                                          3/12 

O Senhor Vereador José Carlos Póvoas deixou uma nota política que tem a ver com a postura dos 

Vereadores do PSD no Concelho, dizendo que os mesmos têm tido uma imagem diferente do passado 

e demonstrado uma atitude de responsabilidade nas situações em que são abordados. Disse que no 

dia 29 do mês passado foi informado pelo Senhor Vereador Gil Rocha que tinha saído uma nota na 

imprensa de  que a água do fontenário de  Ancede estava contaminada com a bactéria e-coli, tendo 

efectuado de imediato  alguns contactos no sentido de apurar a veracidade dos factos, tendo-se 

verificado que efectivamente a água do fontenário estava contaminada. No entanto, informou que,  

quer os Senhores Vereadores do PSD, quer a Comissão Política não comungaram com a especulação 

feita pelos órgãos da comunicação social, demonstrando uma postura de responsabilidade, tendo 

posteriormente abordado o assunto na Sessão da Assembleia Municipal. Defendeu ainda que têm 

contribuído para que seja dada uma boa imagem de Baião e que é dever de todos fazer com que as 

pessoas se sintam bem quando passam por Baião. -------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu deu uma breve explicação sobre a Agenda para a Empregabilidade 

do Tâmega e Sousa. Referiu que o Pacto Territorial para a Empregabilidade, assinado pelos 12 

concelhos do Tâmega e Sousa, em Julho de 2010, era um trabalho pioneiro no país, cujo principal 

objectivo é lutar contra o desemprego na Região e concomitantemente dotar as pessoas da formação 

adequada. O pacto é dinamizado, em primeira instância,  pelo Núcleo Executivo, liderado pela 

Presidência da CIM Tâmega e Sousa, responsável pela orientação de todas as actividades a 

desenvolver, contando, para o efeito, com a participação de um representante de cada Município que 

integram o Comité de Pilotagem, órgão que coadjuva o Núcleo Executivo.   Este órgão  reuniu hoje 

mesmo no Marco de Canaveses. Este tipo de reuniões têm uma periodicidade mensal,  e reúne de 

forma descentralizada, uma vez em cada concelho. Informou ainda que uma representação do núcleo 

Executivo, seria recebido amanhã, quinta-feira, dia 14, pelo representante do QREN em Bruxelas. 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador José Carlos Póvoas,  questionou a Senhora Vereadora sobre 

a obtenção de resultados no âmbito do referido projecto, tendo a mesma respondido que se fez o 

diagnóstico das necessidades de Formação nas empresas de cada Concelho, e que as Acções de 

Formação em curso tiveram já a preocupação de responder a esse diagnóstico, bem como de ter 

formação em áreas onde fosse possível fazer estágios em ambiente de trabalho, e não em sala de 

aula como por vezes acontecia. Salientou ainda o problema da empregabilidade no Concelho, sendo 

que o desemprego é maioritariamente de mulheres que despertaram tardiamente para o mundo do 

trabalho e com baixas qualificações. Por essa razão, a nossa aposta é dotar as pessoas de formação, 

mesmo aquelas cuja faixa etária  é mais elevada e as habilitações são o 1º ciclo ou mesmo inferior, 

como são os cursos de Competências Básicas, a decorrer em Baião. A Senhora Vereadora 

comprometeu-se a enviar, a todos os Senhores Vereadores, os  documentos de apresentação da 

Agenda  e do Pacto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Carvalho, ainda relacionado com a intervenção do Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas sobre o problema da água do fontenário de Ancede, disse que os fontenários não são 
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da responsabilidade da Câmara, mas sim das Juntas de Freguesia e que esta água não é da rede 

pública, logo não é de consumo humano, por isso se o fosse seria uma problema muito mais grave, 

contudo,  há sempre uma tendência para fazer um paralelismo entre as duas situações. ------------------- 

Senhor Presidente em Exercício acrescentou que sobre a atitude dos Senhores Vereadores, sobre 

esta situação, não esperava outra atitude e defende que não se de devem alimentar especulações. 

Disse também que tem havido uma articulação entre a Câmara e as Juntas de Freguesia no 

fornecimento de placas que são colocadas nos fontenários com a informação da qualidade da água, 

as quais muitas delas são vandalizadas e retiradas pelas pessoas. Por isso,  acha que o bom senso 

deve prevalecer nestas situações e é aquilo que se espera daqueles que têm participado na discussão 

destes assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, defendeu que devem ser feitas análises periódicas às águas 

dos fontenários do Concelho, no sentido da prevenção de situações mais graves. ---------------------------- 

Senhor Presidente em Exercício disse que a Câmara vai para além disso,  essas análises já estão a 

ser feitas há muito tempo e que o mais importante é que as pessoas percebam que efectivamente as 

águas dos fontenários não são para consumo humano, alertando ainda para o facto de muitas 

pessoas consumirem água dos seus próprios poços, muitas vezes com fossas por muito perto, sendo 

este considerado um problema de saúde pública e a uma escala muito maior. 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Programa SOLARH - Beatriz Gouveia - Desistência de candidatura – 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. Cedência do Auditório Municipal 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à Casa 

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Cedência de transporte à Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes - Ratificação 

– Proposta 
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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, ratificar a cedência de transporte à Comissão de 

Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência de transporte ao Rancho Folclórico de Baião - Revogação – 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, aprovar a proposta de revogação da cedência de 

transporte ao Rancho Folclórico de Baião. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Cedência temporária de bens culturais móveis do Museu Municipal de Baião para exposição 

– 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 cedência temporária de bens culturais 

móveis do Museu Municipal de Baião para exposição. ---------------------------------------------------------------- 

 

6. Ratificação do Plano de Acção do Programa CLDS para os próximos 24 meses – 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 o Plano de Acção do Programa CLDS para 

os próximos 24 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Parecer prévio vinculativo para renovação e celebração de contratos de aquisição de 

serviços – 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. ------------------------------------------ 

 

8. Contrato de prestação de serviços - Modalidade de avença – 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 
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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. ------------------------------------------ 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião a 

Maria Alina Santos - Revogação – 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 de revogação da atribuição de 

apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião a Maria Alina Santos. --------- 

 

10. Festas em Honra de Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz - Apoio financeiro à Comissão de 

Fábrica de Santo André de Ancede – 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 o apoio financeiro à Comissão de Fábrica 

de Santo André de Ancede para as Festas em Honra de Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz .-------------- 

 

11. Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho - Escola Profissional António do Lago 

Cerqueira – 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 celebração de Protocolo de Formação em 

Contexto de Trabalho - Escola Profissional António do Lago Cerqueira. ------------------------------------------ 

 

12. Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento do Marco de Canaveses e a estagiária 

Libânia Filipe Matias Vieira – 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 

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, ratificar o protocolo de Formação em Contexto de 

Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

do Marco de Canaveses e a estagiária Libânia Filipe Matias Vieira. ----------------------------------------------- 
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13. Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento do Marco de Canaveses e a estagiária 

Ana Catarina Ferreira Carvalho - 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 Formação em 

Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento do Marco de Canaveses e a estagiária Ana Catarina Ferreira Carvalho. Por motivo 

de impedimento, nos termos do artº 44º CPA, a Senhora Vereadora Ivone Cerejo, não participou nesta 

votação, ausentado-se da sala. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. 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 

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 celebração de protocolo de 

desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de 

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

 

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

Tresouras destinado às obras de “Pavimentação do Caminho de Suzandas” e “Reabilitação 

do tanque público em Venda Nova” no valor global 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 

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, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Tresouras destinado às obras de “Pavimentação do Caminho de Suzandas” e 

“Reabilitação do tanque público em Venda Nova” no valor global de 10.000,00 Euros. ---------------------- 

 

16. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia do Grilo 

destinado à obra de “Conclusão da pavimentação na Rua de Valeças” no valor global de 

6.325,08 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 

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 celebração de protocolo entre com a 
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Junta de Freguesia do Grilo destinado à obra de “Conclusão da pavimentação na Rua de Valeças” no 

valor global de 6.325,08 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia do Grilo 

destinado à obra de “Pavimentação do Caminho da Eira - Sernande” no valor global de 

7.616,10 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia do Grilo destinado à obra de “Pavimentação do Caminho da Eira - Sernande” no valor global 

de 7.616,10 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o munícipe 

Armando Conceição Fernandes – 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 

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 proposta. --------------------------------------------- 

 

19. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e os munícipes 

Álvaro Rui Queirós Teixeira de Sousa e Araci Lino Alves de Ascenção - 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 

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 proposta. --------------------------------------------- 

 

20. Desafectação do domínio público do prédio cedido para equipamentos colectivos para o 

domínio privado municipal – 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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

21. Reconhecimento de interesse público municipal do empreendimento de Turismo Rural - 

Agro Turismo  no prédio denominado “Quinta da Lavandeira” – Proposta 
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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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

22. Centro Escolar de Santa Cruz do Douro - Contrato escrito do concurso de empreitada - 

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 

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 proposta. --------------------------------------------- 

 

23. Centro Escolar de Eiriz - Contrato escrito do concurso de empreitada - 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 

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 proposta. --------------------------------------------- 

 

24. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Esmoriz, Ancede – Requerente: Silvino 

Carvalho (Ent. Ext. 4743/2011) – 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 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. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Cimo de Vila, Gestaçô – Requerente: Nuno 

Edison Mendes – 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. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Fraga, Tresouras, art. n.º 31 – Requerente: 

Raul Carlos de Araújo Sotto Mayor Negrão – Proposta 
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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 XXVI 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Fraga, Tresouras, art. n.º 32 – Requerente: 

Raul Carlos de Araújo Sotto Mayor Negrão – 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 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 

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

 

 

28. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Fraga, Tresouras, art. n.º 33 – Requerente: 

Raul Carlos de Araújo Sotto Mayor Negrão – 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 XXVIII 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Fraga, Tresouras, art. n.º 34 – Requerente: 

Raul Carlos de Araújo Sotto Mayor Negrão – 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 XXIX 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

30. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Fraga d’Além, Tresouras, art. n.º 35 – 

Requerente: Raul Carlos de Araújo Sotto Mayor Negrão – 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 XXX 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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31. 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 XXXI). 

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

  

32. Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e recreativa de Santa Cruz do Douro 

para comparticipação nas obras do projecto “Gastronomia na Casa do Lavrador –Museu 

Rural Etnográfico” – 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 

XXXII 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 proposta. Sobre este assunto os 

Senhores Vereadores do PSD entendem que no estabelecimento de protocolos de apoio,  se devem 

prever contrapartidas  a definir oportunamente.-------------------------------------------------------------------------- 

 

33. Protocolo de Cedência das Instalações da EB1 de Porto Ferrado – 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 

XXXIII 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 
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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 16:20 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente Técnica da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA  _________________________________________ 


