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ACTA     N.º 16 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2011 

 

Aos dezassete dias do mês de Agosto 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 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Senhor Vereador Gil Jorge Soares da Rocha por motivos profissionais e justificados. -------

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

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 27 de Julho 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 

 

Senhor Vereador Luís de Carvalho usou da palavra para se referir aos assuntos já abordados na 

última reunião. Começou por reiterar que todos os processos se encontravam abertos para consulta 

dos senhores vereadores e munícipes, daí que, no seu entender, os assuntos podiam e deveriam ser 

bem estudados antes de serem trazidos à Câmara. Recordou que no final da última reunião convidou 

o Senhor Vereador José Carlos Póvoas para se deslocar ao seu gabinete de forma a poder consultar 

os processos sobre os quais se tinha pronunciado, mas este não tinha acedido ao seu convite. Pelo 

exposto, tinha trazido os mesmos processos para poder prestar todos os esclarecimentos à Câmara. 

Salientou, que para se poder afirmar que existe “dualidade de critérios” deve-se comparar situações 

iguais e verificar se a decisão foi ou não diferente. Referindo-se ao processo de licenciamento na 

freguesia de Frende, informou de que a partir de 2008 o requerente, José Pedreiro, pediu sucessivas 

prorrogações de prazo para a entrega do projecto de alteração ao loteamento, que foram deferidas. 

Apenas em 27/12/2010, na qualidade de Vereador do Pelouro do Urbanismo, deu despacho de 

indeferimento a um novo pedido de prorrogação. Lembrou que existia um loteamento aprovado e que 

o projecto de obras inicial cumpria com as especificações nele contidas. No entanto, o requerente não 

cumpriu com o projecto de obras aprovado nem com as características previstas no loteamento. 

Assim, para poder legalizar a habitação seria necessário a apresentação de um projecto de alteração 

ao loteamento o que não aconteceu, não obstante as prorrogações de prazo concedidas. Mais 

informou de que por solicitação do requerente, o Dr. Nuno Sá Costa, seu representante, reuniu com o 

Gabinete Jurídico, em Março, tendo ficado de entregar o referido projecto de alteração na Câmara, 

mas até à data ainda não o tinha feito. Terminou, dando conta à Câmara de que existiam duas 

reclamações nos serviços, uma do Sr. José Pedreiro e uma do Sr. Albertino Ferreira Pinto, ambos 

denunciando situações que consideram ilegais. As duas reclamações foram devidamente 

encaminhadas para os serviços de fiscalização municipal e todos os despachos e informações sobre 

as mesmas estavam vertidas nas respectivas folhas dos processos do GSE. O Senhor Vereador 

procedeu à leitura das reclamações, bem como das informações e dos despachos dos serviços, 

documentos cujas cópias ficam anexas à presente acta e que dela fazem parte integrante, e informou 

de que ambos os munícipes tinham sido notificados para a procederem à regularização da situação 

através da respectiva demolição. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara questionou os presentes, concretamente o Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas e o Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, sobre qual o procedimento que a Câmara 

e Assembleia Municipal poderiam adoptar no sentido da resolução dos loteamentos e construções 

ilegais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Luís de Carvalho afirmou, como Vereador da autarquia, procedia no estrito 

cumprimento da lei e das competências da Câmara Municipal, sob pena de poder responder cívica e 

criminalmente, e ressalvou que o procedimento administrativo aplicava-se a todas as construções 
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ilegais, independentemente das suas dimensões. O Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que 

o processo de demolição de habitações e consequente despejo das pessoas era muito difícil e 

delicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara destacou que, no seu entender, do assunto em causa se poderiam 

retirar as seguintes ilações: nunca existiu desumanidade para com a pessoa em causa, mas sim muita 

compreensão; o procedimento adoptado para com ela foi o mesmo que foi adoptado para com o seu 

vizinho e, por fim, tratava-se de uma situação de abuso de licenciamento e, por isso, a Câmara tinha 

de actuar no cumprimento das suas competências. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas agradeceu ao Senhor Vereador Luís de Carvalho pelo facto de 

ter vindo à Câmara explicar o processo, apesar de se encontrar de férias, o que demonstrava respeito 

para com o Órgão. Disse, que todos tinham visões diferentes, facto positivo e importante, mas, se 

alguém lhe denunciava um caso ele ouvia e depois, naturalmente, colocava a questão ao órgão 

competente que é a Câmara. Sobre o caso em apreço, e após ouvir as respectivas explicações, disse 

que iria tirar as ilações que entendesse e as comunicaria à pessoa que tinha solicitado os seus 

préstimos. Depois, alertou a Câmara para o seguinte: recentemente tinha ido almoçar a um espaço, 

que se encontra em remodelação e beneficiação com a comparticipação de entidades públicas, e 

verificou que não existia nenhuma placa dando conta disso mesmo. Ressalvou que, apesar de não ser 

um problema grave, legalmente a instituição tem de colocar a sinalização da referida comparticipação.  

Senhor Presidente da Câmara lembrou que, na última reunião, o Senhor Vereador José Carlos Póvoas 

disse que lhe parecia haver dualidade de critérios e, por isso, questionou-o se, após ouvida a 

explicação do Senhor Vereador Luís de Carvalho, estava consciente de que houve total isenção e 

imparcialidade por parte do Senhor Vereador do Pelouro em todo o processo. ---------------------------------  

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse não poder responder directamente à questão, podendo 

apenas afirmar que estava devidamente informado sobre o processo pelo Senhor Vereador Luís de 

Carvalho. Disse, ainda, que o Senhor Vereador Luís de Carvalho tinha cumprido com o que lhe tinha 

solicitado na última reunião, trazendo os documentos à Câmara e prestando todas as informações e 

esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís de Carvalho lembrou, uma vez mais, que apesar de no passado ser negado aos 

vereadores da oposição o acesso à informação e aos processos, actualmente, com esta maioria 

camarária, os senhores vereadores sabiam que poderiam consultar todos os processos, bem como os 

serviços responsáveis, daí, não entender a razão para o facto do Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas não o ter feito. Referindo-se novamente ao processo de licenciamento em causa, alertou para 

o facto da Câmara, legalmente, não poder ter instalado um ramal de água numa construção ilegal, daí 

que, caso não fosse apresentado o devido projecto de alteração, a autarquia e ele próprio, na 

qualidade de Vereador do Pelouro, eram forçados a tomar as medidas a que a lei obrigava. -------------- 

Senhor Presidente da Câmara defendeu que tinha ficado claro que houve isenção e imparcialidade 

nos casos em apreço. Depois, deu a palavra ao Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, para que 

explicasse o processo relacionado com o acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara 
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Municipal de Baião e o munícipe Armando Conceição Fernandes, levantado também na última reunião 

de Câmara pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas. O Eng.º Couto Barbosa, explicou que no 

acordo em causa o munícipe cedia 15m2 de terreno para se poder proceder ao alargamento e 

construção do muro de suporte à estrada, com a condição de não vir a ser prejudicado pela 

consequente redução da área do terreno no pedido de licenciamento que fez à Câmara para a 

construção de um anexo agrícola. Informou de que o processo de licenciamento estava a decorrer 

dentro dos trâmites normais e já tinha obtido parecer positivo por parte da Reserva Agrícola. ------------- 

De seguida, o Senhor Vereador Luís de Carvalho referiu-se à entrevista de Macário Correia, 

Presidente da Câmara Municipal de Faro, ao Público, sobre a situação de estrangulamento financeiro 

das autarquias, que disse, e passou a citar “ou o governo toma decisões nos próximos dias, ou 

podemos ter municípios em estrangulamento total” e denunciou “há Câmaras que estão a pagar os 

vencimentos com as receitas de água, que deveriam pagar à Águas do Algarve”. Na mesma entrevista 

Macário Correia criticou, ainda, a subida das remunerações dos administradores da CP e o aumento 

do número de elementos do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, mostrando-se 

indignado com o número de governantes e os seus salários “Para um Governo que começou com uma 

atitude de contenção, com a redução de ministérios – que aplaudo – a lista de secretários impressiona. 

E a lista de assessores e adjuntos, e a remuneração dos elementos dos gabinetes é de pasmar.” ------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas sugeriu que o Senhor Vereador Luís de Carvalho consolidasse a 

sua opinião junto de outras fontes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Paulo Pereira congratulou a Associação Byonritmos pelo sucesso da recente 

edição do Festival da Diversidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas perguntou quais sobre os resultados obtidos. O Senhor 

Vereador Paulo Pereira respondeu que iria ser realizada uma reunião com a organização para se 

avaliar os resultados definitivos, mas, em termos genéricos, tinham sido controladas 2.000 entradas, 

número aferido pelas pulseiras entregues, das quais 745 foram de pessoas fora do concelho, o que 

demonstrava o elevado número de baionenses que participaram no festival, aspecto muito positivo. A 

este facto acrescia, ainda, uma grande dinamização da economia local: restauração, alojamento, entre 

outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou os presentes de que numa próxima reunião iria ser 

apresentada uma proposta para a definição do preço de venda do vinho da Quinta de Ancede. ---------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fixação de preços de bilhetes para passeios turísticos de charrete na Vila 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 
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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 unanimidade, aprovar a fixação de preços de bilhetes para 

passeios turísticos de charrete na Vila de Baião. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Minuta de renovação de protocolo com a Associação Recreativa de Freixieiro – 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, aprovar a proposta de minuta de renovação de 

protocolo com a Associação Recreativa de Freixieiro. ----------------------------------------------------------------- 

 

3. Acordos de colaboração com os Agrupamentos de Escolas no âmbito do Programa das 

Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano escolar de 2011-2012 – 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 os acordos de colaboração com os 

Agrupamentos de Escolas no âmbito do Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular para 

o ano escolar de 2011-2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de protocolo de cedência de viaturas ligeiras de passageiros do Município de Baião 

às Juntas de Freguesia para serviço de transporte escolar – 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 Minuta de protocolo de 

cedência de viaturas ligeiras de passageiros do Município de Baião às Juntas de Freguesia para 

serviço de transporte escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro de Formação 

Profissional de Vila Real – 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 o acordo de cooperação entre a Câmara 

Municipal de Baião e o Centro de Formação Profissional de Vila Real. ------------------------------------------- 
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6. Protocolo de parceria para a Formação Prática em Contexto de Trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião, a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco 

de Canaveses e a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo - 

Curso de Especialização Tecnológica em Gestão da Animação Turística em Espaço Rural – 

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 de protocolo de parceria para a 

Formação Prática em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses e a Escola Superior Agrária do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Curso de Especialização Tecnológica em Gestão da 

Animação Turística em Espaço Rural. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de protocolo a celebrar entre o Instituto Superior de Administração e Gestão, o 

Município de Baião e o Douro Palace Hotel Resort & Spa – 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 de minuta de protocolo a 

celebrar entre o Instituto Superior de Administração e Gestão, o Município de Baião e o Douro Palace 

Hotel Resort & Spa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara realçou a importância do protocolo para que em Baião possam ser 

ministrados cursos de especialização em gestão hoteleira. ---------------------------------------------------------- 

 

8. Protocolo de cooperação entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a 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 

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 celebração de protocolo de cooperação 

entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Câmara Municipal de Baião. -------------------- 

 

9. Atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com 

o funcionamento das Escolas Básicas do 1.º CEB e Jardins-de-Infância para o ano lectivo 

2011-2012 – 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 
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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 unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio aos Agrupamentos 

de Escolas para financiamento das despesas com o funcionamento das Escolas Básicas do 1.º CEB e 

Jardins-de-Infância para o ano lectivo 2011-2012. ---------------------------------------------------------------------- 

 

10. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, 

no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de incentivos à criação de gado tradicional - 

Raça Arouquesa – 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 transferência de verba para a Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de 

incentivos à criação de gado tradicional - Raça Arouquesa. ---------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que a proposta devia ser encarada como um apoio a 

uma das mais valias do concelho no sentido da sua sustentabilidade. Senhor Presidente da Câmara 

destacou que a experiência nos concelhos vizinhos tinha sido muito positiva, pois tratava-se de um 

importante incentivo, que não era de carácter permanente, mas tinha como objectivo apoiar e depois 

promover a sustentabilidade dos produtores. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Apoio à Junta de Freguesia de Ovil destinado ao aluguer de palco para as festas em honra 

de São João Baptista – 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 o apoio à Junta de Freguesia de Ovil 

destinado ao aluguer de palco para as festas em honra de São João Baptista. -------------------------------- 

 

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

destinado à obra de “Beneficiação da Travessa de Quintela – 1.ª Fase” no valor de 14.000,00 

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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gove destinado à obra de “Beneficiação da Travessa de Quintela – 1.ª Fase” no valor de 

14.000,00 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Loivos do Monte destinado às obras de “Arranjo de Fontanários” e “Pavimentação e 

construção de cruzeiro na Rua Padre João Ribeiro” no valor de 9.630,10 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Loivos do Monte destinado às obras de “Arranjo de Fontanários” e “Pavimentação e 

construção de cruzeiro na Rua Padre João Ribeiro” no valor de 9.630,10 Euros. ---------------------------- 

 

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

Cruz do Douro destinado à “Limpeza de caminhos” no valor de 2.500,00 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 

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 com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à “Limpeza de caminhos” no valor de 2.500,00 Euros. --- 

 

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

Cruz do Douro destinado à obra de “Construção de muro no Lugar de Paredes de Cima” no 

valor de 1.908,00 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 Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Construção de muro no Lugar de Paredes de 

Cima” no valor de 1.908,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Baião Santa Leocádia - 

Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos – Proposta 

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

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

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 do protocolo de delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Baião Santa Leocádia - Conservação e limpeza de valetas, 

bermas e caminhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Lugar de Casas Novas, Freguesia de 

Ancede – Requerente: Delfina Rodrigues da Fonseca – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XVII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

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

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

 

18. Pedido de certidão de prédio em ruínas – Local: Aldeia, Loivos do Monte – Requerente: 

Cândida Dias – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XVIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

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

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

 

19. 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 XIX). 

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

 

 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


