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ACTA     N.º 18 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2011 

 
Aos catorze dias do mês de Setembro 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 catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 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 31 de Agosto de 2011, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria. Os Senhores Vereadores Joaquim Paulo de Sousa Pereira e Maria Ivone Cerejo Costa de 

Abreu Ribeiro abstiveram-se da votação por não terem estado presentes na reunião. ----------------------- 
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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 “Cancelamento de hipoteca do Lote n.º 8 - Local: 

Loteamento sito em Valbom, Ancede - Processo n.º P LOTEPDM N.º4/1996 - Titular: Silvana, 

limpeza e lavagem, Lda.”. 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. -------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão disse regozijar-se pelo êxito do recente Passeio Sénior, decorrido nos 

dias 6, 7 e 8 de Setembro, pelo são convívio que proporcionou e por se inscrever num forma de luta 

contra o isolamento das pessoas. De seguida, referiu-se ao projecto do Centro de Dia da Teixeira, 

designadamente sobre o interesse por parte da Junta de Freguesia em avançar também para a 

construção de equipamento semelhante, com lar incluído. No seu entendimento, tal não fazia sentido 

uma vez que a Câmara Municipal, em parceria com uma IPSS, encontrava-se em fase de 

desenvolvimento do projecto, que iria contar com uma futura comparticipação por parte da Segurança 

Social, e caso a Junta de Freguesia avançasse sozinha não iria poder beneficiar desse apoio. Para 

além disso, a autarquia iria disponibilizar o terreno e, assim sendo, faria sentido que a Câmara e a 

Junta de Freguesia avançassem conjuntamente nesta resposta social que iria servir cerca de 25 

utentes. Disponibilizou uma imagem do estudo prévio do Centro de Dia para consulta dos Senhores 

Vereadores da oposição, que no futuro também poderia contemplar o alargamento a outras valências, 

nomeadamente um lar. Nesse seguimento, disse que foi enviado um ofício ao Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia da Teixeira para o convocar para uma reunião no dia seguinte, dia 15 de 

Setembro, às 14H30, para se poder analisar em conjunto a melhor forma de se avançar com o 

projecto e encontrar-se a melhor solução com o menor esforço financeiro possível. Solicitou os bons 

auspícios do Senhor Vereador José Carlos Póvoas no sentido de sensibilizar o Senhor Presidente de 

Junta a participar ou fazer-se representar na reunião. ----------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho fez uma intervenção relativa ao processo do Curral Colectivo em 

Mafómedes. Disse que a Câmara tinha conhecimento de todas as diligências efectuadas junto do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Teixeira. Informou de que tinha sido agendada uma 

reunião no local, no passado dia 8 de Setembro, com os técnicos da Câmara e com os moradores e foi 

enviado ofício ao Senhor Presidente da Junta convidando-o a participar da mesma, tendo este enviado 

um fax informando da sua indisponibilidade para estar presente devido a um convívio anual com 

colegas bancários. Nesse seguimento, através do telefonista da autarquia, ligou ao Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia da Teixeira, que lhe desligou o telefone assim que lhe disse que era da Câmara 

Municipal. Por isso, fez uma nova ligação, através do seu telemóvel, e o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia da Teixeira atendeu a chamada dizendo que estava a subir Amarante e, por isso, não 

tinha rede, tendo a chamada sido novamente desligada apesar de o “estar a ouvir bem e ele também”, 

afirmou. Informou a Câmara de que o Senhor Presidente da Junta não tinha estado presente na 

referida reunião, e lamentou o sucedido, bem como a sua postura, não sabendo se todo o executivo 
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da Junta e a Assembleia de Freguesia estavam conscientes do que se estava a passar, pois tratava-

se de uma questão que urgia resolver por estar em causa o bem estar da população. Terminou, por 

isso, solicitando ao Senhor Vereador José Carlos Póvoas que intercedesse junto do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia da Teixeira para que este pudesse, no mínimo, se pronunciar sobre 

uma futura comunicação escrita por parte da Câmara com uma fotografia do local que foi indicado 

pelos moradores nessa reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou a Câmara sobre alguns aspectos referentes ao início do ano 

lectivo. Começou por se referir às refeições escolares, serviço que iria ser garantido pela empresa 

Eurest, que ganhou o concurso público e que já assegurava as refeições na Escola EB 2,3 de Eiriz e 

na Escola EB 2,3/S de Baião, e, apesar de ainda se estar numa fase de ajustamento, as coisas 

estavam a decorrer dentro da normalidade. Sobre o ordenamento do trânsito junto ao Centro Escolar, 

após reunião com todos os interessados, tinha-se alcançado uma solução de consenso, cuja proposta 

estava incluída na ordem do dia da presente reunião, para ser discutida e votada. Relativamente ao 

transporte escolar, recordou que no ano passado não foi possível chegar-se a acordo com a Junta de 

Freguesia do Gôve, por esta entender que a comparticipação não era suficiente para os custos, 

estando a autarquia no momento a estudar novas soluções, solicitando, por isso, propostas e 

sugestões por parte de todos os Senhores Vereadores. Informou de que uma das soluções que estava 

em estudo passaria por dar autonomia às Juntas de Freguesia para que, após a contabilização da 

comparticipação da Câmara e dos encarregados de educação, caso entendesse que os custos não 

estavam a ser colmatados, poderiam de forma personalizada, caso a caso, estudar a hipótese de uma 

maior comparticipação por parte de alguns alunos. Abordou, de seguida, as Actividades de 

Enriquecimento Curricular, cujo concurso de professores já tinha sido aberto com a anuência da 

DREN, no entanto, como se tinham verificado alterações ao nível do que é considerado “Curriculum 

Relevante” ou “Não Relevante”, algumas pessoas que durante anos deram aulas nas designadas 

AEC’s passaram a ter o acesso vedado devido aos novos critérios. Terminou, referindo-se à colocação 

de pessoal não docente nas escolas e alertou os presentes para alguns sinais preocupantes nesta 

matéria, ou seja, a Câmara Municipal assinou em 2008 o protocolo de delegação de competências 

com o Ministério da Educação, no entanto, a colocação de pessoas no âmbito dos agora designados 

CEI (Contratos Emprego Inserção) sempre foi efectuada através do Ministério/DREN, bem como 

relativamente às pessoas com contratos a tempo parcial, designadas por tarefeiras. No presente ano 

lectivo, como habitual, os Agrupamentos de Escolas solicitaram ao Ministério a colocação de pessoas 

ao abrigo dos CEI’s, bem como autorização para a contratação de tarefeiras, mas a resposta que 

obtiveram foi que esta matéria agora era da competência da Câmara Municipal. Disse, que esperava 

que a situação fosse rapidamente resolvida, que a mesma poderia resultar do facto da DREN ainda 

estar numa fase de ajustamento após a mudança, e informou de que a Câmara já tinha enviado um 

ofício alertando para o facto de se poder estar a colocar em perigo o início normal do ano lectivo, mas 

até à data ainda não tinha sido obtida qualquer resposta, nem foi possível o contacto via telefone 

apesar de várias tentativas por parte dos serviços da autarquia. Informou, ainda, de que devido aos 
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factos relatados a Escola de Eiriz iria passar a funcionar apenas até às 16H00, o que significava que 

os alunos já não estariam na escola a tempo inteiro e as AEC’s não estavam ser leccionadas, e a 

Escola de Santa Marinha do Zêzere tinha solicitado a colaboração de todos os colaboradores no 

sentido de se poder, para já, assegurar o horário normal. ------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas colocou as seguintes questões: Qual a razão para a iluminação 

pública na Freguesia de Ovil estar ligada durante toda a noite, ao contrário das outras freguesias nas 

quais era desligada às 3H00, tal como deve ser para redução de custos? Qual a razão para a Escola 

de Música de Campelo não ter sido convidada para aparecer no programa “Verão Total” da RTP, 

considerando que tem cerca de 150 alunos e longos anos de existência? A Câmara Municipal tem 

algum grau de responsabilidade no montante de uma multa a aplicar pela GNR a um taxista? ------------ 

De seguida referiu-se à intervenção do Senhor Vereador Manuel Durão defendendo que a Câmara 

não tinha o direito legal de “convocar” os Presidentes de Junta para reuniões, por estes serem 

administrativamente independentes, poderia apenas “convidar” ou “solicitar a presença” que 

considerou serem termos mais correctos. Sobre a solicitação de bons auspícios, informou de que já o 

tinha feito em tempo útil, que o Senhor Presidente da Junta tinha documentação de que o processo 

que deu entrada na Câmara e na Segurança Social tinha sido “inquinado” e, por isso, não 

compreendia o porquê da recente “boa vontade” da autarquia para com a Junta de Freguesia quando 

não o tinha demonstrado em tempo devido, ou seja, quando o processo se iniciou, tendo utilizado mal 

os dinheiros públicos para um terreno e para realizar um desaterro sem necessidade. Sobre a 

intervenção do Senhor Vereador Luís de Carvalho informou de que o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da Teixeira lhe tinha dito que na altura em que foi feito o contacto telefónico estava sem 

rede e que depois tinha tentado devolver a chamada. Disse que já tinha feito contactos com o Senhor 

Presidente da Junta que lhe disse que o Senhor Vereador Luís de Carvalho ainda não lhe tinha 

fornecido os dados necessários, tais como o número de animais e a área pretendida, pelo que ele 

continuava a aguardar pelo envio dessa informação. Mais disse, que tinha falado com o Senhor 

Presidente da Junta para que, uma vez que não podia estar na reunião devido ao convívio com 

bancários, se pudesse fazer representar ao que aquele disse que o secretário e o tesoureiro também 

não teriam disponibilidade para o efeito, devido às vindimas. -------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, respondendo às questões colocadas pelo Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas, informou de que relativamente à iluminação pública em alguns lugares da Freguesia 

de Ovil o problema era da responsabilidade da EDP e prendia-se com questões técnicas, no entanto a 

empresa tinha-se comprometido em assegurar a mesma regra para todas as freguesias. Recordou 

que quando este executivo tinha assumido funções em 2005, havia uma situação de injustiça pois em 

algumas freguesias a iluminação estava ligada durante toda a noite e noutras não, situação essa que 

foi resolvida ficando todas as freguesias com iluminação e em igualdade. Depois, face aos cortes nas 

transferências do Estado, toda a estrutura de despesa da autarquia teve de ser analisada de forma a 

reduzir custos, tendo a iluminação pública sido alvo também de ajustes. No entanto, alertou a Câmara 

para o facto de todo o esforço que foi feito nessa racionalização de custos tinha acabado por ser 
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anulado face ao recente aumento da taxa de IVA. Sobre o programa “Verão Total” informou de que a 

RTP tinha solicitado à Câmara uma relação de todas as associações e outras entidades do concelho, 

que lhes foi fornecida, mas a selecção foi da responsabilidade da própria produção. Relativamente à 

questão do montante das multas a aplicar pela GNR aos taxistas, e perante algumas dúvidas sobre a 

aplicação da postura municipal, o Gabinete Jurídico ficou incumbido de prestar um melhor 

esclarecimento técnico sobre o assunto. No entanto, sublinhou a dificuldade em se obter consensos 

entre os taxistas, designadamente sobre a questão da liberalização ou não da actividade e dos lugares 

reservados nas praças. Referiu-se, depois, à questão do Centro de Dia na Teixeira e lembrou que 

qualquer iniciativa de cariz social, apesar de louvável, deve, legalmente, passar em primeiro lugar pelo 

parecer do núcleo executivo da Rede Social. ---------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão disse que, no seu entendimento, a palavra “convocar” era o termo 

mais correcto a usar no ofício em causa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho desmentiu a afirmação proferida pelo Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas e leu ofício datado de 20-09-2010 dirigido ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia da 

Teixeira, através do qual a Câmara informou sobre o número de animais existentes, dado recolhido 

junto da ACRIBAIMAR, bem como da área pretendida para a instalação do curral e outras 

especificações técnicas prestadas pelos serviços. A essa comunicação, a Junta de Freguesia 

informou, através de ofício de 06-10-2010, de que estavam disponíveis para fazer a cedência por 15 

ou 20 anos renováveis da área necessária, não indicando a localização do terreno que pretendem 

ceder. Lembrou que a autarquia não conhecia a localização dos baldios que eram administrados pela 

Junta de Freguesia da Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que se disse que ainda não tinham sido fornecidos os 

dados necessários à Junta de Freguesia, pedia desculpa por isso, pois o que pretendia dizer era que a 

Câmara ainda não tinha indicado qual o local pretendido. Entendia que, uma vez que a Junta de 

Freguesia da Teixeira já tinha informado de que estava disponível para fazer a cedência, a autarquia 

deveria escolher o local e comunicar à Junta. ---------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara recordou que o processo em causa resultava de um desejo dos 

moradores de Mafómedes para a implementação de um curral colectivo. Nesse sentido, a Câmara 

disponibilizou-se para proceder à colocação do equipamento no local e solicitou à Junta de Freguesia 

a cedência de um terreno para o efeito, tendo já informado sobre a área pretendida. Assim, no seu 

entender, a autarquia tinha feito o que deveria fazer neste processo. O Senhor Vereador Luís de 

Carvalho disponibilizou-se e depois deslocou-se à freguesia com os técnicos da autarquia para uma 

reunião na qual a Junta de Freguesia não se tinha feito representar, na qualidade de proprietária e 

gestora dos baldios, de forma a indicar o local que pretendiam ceder. Terminou, solicitando que, em 

função de tudo quanto aqui foi dito, também pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas, o Senhor 

Vereador Luís de Carvalho comunicasse à Junta de Freguesia da Teixeira qual o local escolhido pela 

população na reunião realizada no local, acompanhado de fotografia, perguntando se o mesmo estava 

disponível ou, caso contrário, que sugerisse um local alternativo para o efeito. -------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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, aprovar a cedência do Auditório Municipal à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. ------------------------------------------------------ 

 

2. Protocolo de colaboração para o fornecimento de refeições escolares entre o Município de 

Baião e o Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo 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, aprovar o protocolo de 

colaboração para o fornecimento de refeições escolares entre o Município de Baião e o Agrupamento 

de Escolas do Sudeste de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Apoio à Junta de Freguesia de Frende destinado ao “Acordo para alargamento do Caminho 

da Lapa – 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, aprovar o apoio à Junta de Freguesia de Frende 

destinado ao “Acordo para alargamento do Caminho da Lapa”. ----------------------------------------------------- 

 

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

Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação da Ladeira do Monte da Eira (Corgo 

da Bouça)” e “Beneficiação do Caminho do Sarnado” no valor de 6.934,52 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação da Ladeira do Monte da 

Eira (Corgo da Bouça)” e “Beneficiação do Caminho do Sarnado” no valor de 6.934,52 Euros. ------------ 
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5. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Teixeiró destinado à obra de “Construção de ponte e beneficiação no Caminho do Telhado” 

no valor de 10.000,00 Euros – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Teixeiró destinado à obra de “Construção de ponte e beneficiação no Caminho do 

Telhado” no valor de 10.000,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Loivos da Ribeira destinado às obras de “Beneficiação e alagamento da Rua da Boavista à 

Rua da Lameira” e “Beneficiação de acesso ao Caminho do Forno” no valor de 13.840,00 

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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Loivos da Ribeira destinado às obras de “Beneficiação e alagamento da Rua da Boavista 

à Rua da Lameira” e “Beneficiação de acesso ao Caminho do Forno” no valor de 13.840,00 Euros ------ 

 
7. 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 

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 - Trabalho temporário, no período de Outubro de 2011 a 

Dezembro de 2012, ao abrigo da portaria n.º 371-A/2010, de 23 de Junho e Lei n.º 55-A/2010, 

de 31 de Portaria – 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. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador Gil Rocha perguntou se a Câmara tinha consultado outras empresas para a 

prestação de serviços em causa. Perguntou, ainda, se os funcionários seriam os mesmos que já 

estavam a trabalhar com a autarquia no âmbito do anterior contrato de prestação de serviços. ----------- 
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A Coordenadora da Secção de Recursos Humanos, Odete Vaz, informou de que tinha realizado uma 

consulta a outras empresas tendo sido a que consta do presente contrato aquela que tinha 

apresentado a melhor proposta em termos de regalias aos funcionários. Mais informou de que não 

tinha sido possível contratar a mesma empresa que tinha já prestado este serviço devido ao disposto 

no artigo 22.º da Lei do Orçamento do Estado. Quanto aos funcionários, informou de que a autarquia 

iria necessitar do mesmo tipo de funcionários para o mesmo tipo de serviços. --------------------------------- 

 

9. Pedido de isenção de pagamento de tarifas para ligação de esgotos ao colector geral - 

Local: Rua do Cruzeiro, Frende - Requerente: António Ferraz Pêgas – 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 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 

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

 

10. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Ingilde, Campelo - Requerente: Amadeu 

Onofre Marques – 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 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 atendendo 

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

 

11. 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 XI). A 

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

 

12. 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 

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 proposta. ------------------------------------------ 
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13. Cancelamento de hipoteca do Lote n.º 8 - Local: Loteamento sito em Valbom, Ancede - 

Processo n.º P LOTEPDM N.º4/1996 - Titular: Silvana, limpeza e lavagem, 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 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, aprovar a proposta 

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

 

 

 

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 

 

 

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

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16.30 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


