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ACTA     N.º 23 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Aos seis dias do mês de Dezembro ano de dois mil e dez, 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Manuel de Carvalho ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ----------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ----------------------------------------------------------------------- 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

 

I. APROVAÇÃO 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. APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 24 de Novembro de 2010, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “4.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2010”. 

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

Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, a Câmara deliberou, por unanimidade, agendar uma 

reunião extraordinária da Câmara Municipal, para o dia 13 de Dezembro, às 11.00 Horas. ----------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou estar satisfeito, como cidadão e como político, pela 

forma como foi recebido em Baião, salientando que todos os membros da Câmara estavam a dar 

provas de maturidade política ao serem capazes de discutir, concordar ou discordar, num clima de 

normalidade e correcção e com respeito pelas diferenças de ideias. Destacou, que o almoço de Natal 

tinha sido mais um exemplo desse respeito entre todos e agradeceu, em nome pessoal e do Senhor 

Vereador Gil Rocha, pelo convite que lhes foi endereçado pelo executivo. De seguida, ofereceu uma 

lembrança de Natal a todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou o gosto em ter trabalhado este ano com os Senhores 

Vereadores José Carlos Povoas e Gil Rocha. Um ano que, tendo em conta a diversidade de opiniões 

e de visões, foi pautado sempre pelo respeito mútuo e o caminho que estavam a percorrer era 

benéfico para todos e a todos enobrecia. Agradeceu a lembrança oferecida pelo Senhor Vereador 

José Carlos Póvoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Povoas informou a Câmara de que continuava a receber mensagens, 

reclamações e pedidos no seguimento da carta que tinha enviado aos baionenses. Disse, que se tinha 

deparado, novamente, com uma situação desagradável pois, aquando da sua deslocação à Freguesia 

de Valadares, tinha constatado que a maioria da população não tinha recebido a referida 

comunicação, reiterando, por isso, o mau serviço prestado pelos CTT. De seguida, referiu-se aos 

pedidos de ligação de ramal de água, afirmando que para o mesmo pedido a autarquia enviava 

respostas distintas aos munícipes. Deu como exemplos o caso do Senhor Tomé Moreira, residente em 

Adrão, Valadares, que o tinha alertado para a falta de água da rede pública na freguesia, bem como 

da resposta dada pela autarquia, através de ofício, informando-o da inviabilidade de execução do 

pedido, por não existir conduta distribuidora no local e que aquele deveria diligenciar junto de outros 

moradores próximos para que apresentassem pedidos de ligação, para uma eventual diluição do 

custo. Depois, apresentou o caso do Senhor Arnaldo Santos, residente no lugar de Costa, Freguesia 

de Valadares, ao qual, para o mesmo pedido, a Câmara apenas tinha comunicado de que os Serviços 

técnicos tinham dado a informação de que não existia rede pública no local. Finalmente, ao pedido 

apresentado pelo Senhor António Rodrigues Pinheiro, a Câmara, para além de ter comunicado de que 

não havia rede pública no local, também informou de que ficaria muito dispendioso a instalação da 

mesma no local. Concluiu que, perante os casos apresentados, não lhe parecia razoável que, para 
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pedidos idênticos, existissem três respostas diferentes, defendendo que o assunto merecia apenas 

uma resposta, cabal e igual para todos, para além de defender que deveria ser a Câmara a ajudar os 

munícipes e não ao contrário, ou seja, solicitando que estes diligenciassem junto de outros moradores 

para que também se ligassem à rede. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho explicou que, relativamente aos pedidos de ramal de ligação de 

água, existiam casos de munícipes que, devido a determinadas condições inerentes aos próprios 

locais de instalação, a ligação ficaria muito dispendiosa e esse custo, de acordo com o regulamento 

em vigor, seria imputado ao consumidor, daí o teor da resposta enviada pelos serviços. Noutros casos, 

quando houvesse a possibilidade dos custos serem divididos por vários requerentes, tornando-se 

menos dispendioso para todos, a resposta da Câmara era emitida nesse sentido. ---------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a autarquia tinha vindo a exortar os moradores para 

que fizessem requerimentos conjuntos, diluindo os custos entre todos, como forma de incrementar os 

pedidos de ligação à rede pública de água e saneamento. Disse, que existiam casos em que a 

Câmara tinha feito um grande investimento na instalação de rede, para depois apenas um ou dois 

moradores pedirem a respectiva ligação. Entretanto, e com a assinatura dos contratos com a Águas 

do Douro e Paiva e a SIMDOURO, todas as situações iriam ser analisadas e iriam ser encontradas 

soluções para casos específicos, como por exemplo no Lugar de Pinheiro e Mafómedes. Reiterou que 

o executivo tem procurado encontrar equilíbrios nestas questões, considerando que existiam 

estruturas incomportáveis, em termos financeiros, quer para a autarquia quer para os munícipes. ------- 

Senhor Vereador José Carlos Povoas afirmou que a autarquia deveria proceder à descentralização 

destas questões, contactando, para isso, os Presidentes das Juntas de Freguesia que, por serem mais 

próximos das populações, conseguiam mobilizar mais gente do que uma carta enviada pelos serviços 

da Câmara. De seguida, questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a data do início do 

abastecimento de água à freguesia de Valadares. ---------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que a questão da água e saneamento era uma grande aposta do 

executivo municipal, daí a adesão às Águas do Douro e Paiva e à SIMDOURO, com a expectativa de 

que se consiga cobrir cerca de 85% da população do concelho até 2012/2015. Pelo exposto, e sobre a 

freguesia de Valadares, não poderia dar uma data precisa para o respectivo abastecimento. De 

seguida, convidou os presentes para a Festa e Jantar de Natal dos funcionários da autarquia, no dia 

17 de Dezembro, bem como para a Festa Sénior, nos dias 12 de 19 de Dezembro. -------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. AMBT – Associação de Municípios do Baixo Tâmega – Plano e Orçamento de 2011 – 

Conhecimento 

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

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

à presente acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
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2. AMBT – Associação de Municípios do Baixo Tâmega – Aprovação da alteração dos estatutos 

– Conhecimento 

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

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

à presente acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 

3. Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2011 – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor dos Senhores Vereadores do PS 

e dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta de Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2011, bem como submeter o assunto à Assembleia Municipal. O Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas declarou que, de acordo com o solicitado pelo Senhor Presidente da 

Câmara ao PSD, para que apresentassem sugestões e posteriormente votassem favoravelmente a 

proposta, solicitação que ele próprio também fez ao Senhor Vereador Gil Rocha e ao líder da bancada 

do PSD na Assembleia Municipal, Dr. António Carvalho, é solidário com a posição do Senhor 

Vereador Gil Rocha que representa a posição do PSD nesta matéria. -------------------------------------------- 

 

Nesta altura, ausentaram-se da sala, por motivos profissionais e justificados, os Senhores Vereadores 

Manuel Durão e Ivone Abreu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial de Baião – Ratificação – 

Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório Municipal à 

Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Cedência de apoio logístico à Associação Desportiva de Baião – Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 dos presentes, ratificar a cedência de apoio logístico 

à Associação Desportiva de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Cedência de transporte ao Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – Ratificação – 

Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte ao Agrupamento 

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

 
7. Fixação de taxa para visitas orientadas ao Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de 

Baião, à Serra da Aboboreira e ao Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho do Mosteiro 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 

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 fixação de taxa para visitas orientadas ao 

Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Baião, à Serra da Aboboreira e ao Centro Interpretativo 

da Vinha e do Vinho do Mosteiro de Santo André de Ancede. ------------------------------------------------------- 

 
8. Protocolo de estágio celebrado entre o Colégio de São Gonçalo de Amarante, a Câmara 

Municipal de Baião e a formanda Vânia Filipa Soares Teixeira - Ratificação – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de estágio celebrado entre o 

Colégio de São Gonçalo de Amarante, a Câmara Municipal de Baião e a formanda Vânia Filipa Soares 

Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro - 

Ratificação – Proposta 

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

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

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

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

Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. -------------------------------------------------------------------------- 

 

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

destinado às obras de “Pavimentação na Rua Dr. Amadeu Lobo da Costa, Lugar de 

Outoreça” e “Pavimentação no Lugar das Boscras” no valor global de 4.815,00 Euros – 

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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ovil destinado às obras de “Pavimentação na Rua Dr. Amadeu Lobo da Costa, Lugar de 

Outoreça” e “Pavimentação no Lugar das Boscras” no valor global de 4.815,00 Euros. ---------------------- 

 

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

Ancede destinado a “Obras de beneficiação e aquisição de equipamento” no valor global de 

6.642,40 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 

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 com a Junta de 

Freguesia de Ancede destinado a “Obras de beneficiação e aquisição de equipamento” no valor global 

de 6.642,40 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Instituto de Segurança Social, a 

Agência para a Modernização Administrativa 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 

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 minuta de protocolo de colaboração a 

celebrar entre o Instituto de Segurança Social, a Agência para a Modernização Administrativa e a 

Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. DSTELECOM – Norte, Lda. – Pedido de parecer para implementação de serviço público de 

Redes de Nova Geração – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

14.  Delegação de competências no Sr. Presidente da Câmara da competência prevista na alínea 

q) do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, nos termos em que o Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro 

estabelece, bem como a autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens móveis 

e com a aquisição de serviços, até ao limite de € 748 196,83 – 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 

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 delegação de competências no Sr. 

Presidente da Câmara da competência prevista na alínea q) do nº 1 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, nos termos em que o 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro estabelece, bem como a autorizar a realização de despesas 

com a aquisição de bens móveis e com a aquisição de serviços, até ao limite de € 748 196,83. Mais 

deliberou, por unanimidade, submeter ao conhecimento da Câmara a realização de despesas com a 

aquisição de bem móveis e com a aquisição de serviços cuja autorização de despesa competia ao 

órgão executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

15. Aprovação da estrutura orgânica flexível dos Serviços Municipais, aprovação do 

Regulamento da Organização dos Serviços – Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro – 

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 estrutura orgânica flexível dos Serviços 

Municipais e o Regulamento da Organização dos Serviços – Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de 

Outubro, bem como submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

 

16. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Pinheiro, Campelo – Requerente: José 

Pinto Pereira – 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 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 proposta 

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

 
17. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Pedreda, Devesa, Valadares – 

Requerente: José Dias de Carvalho – 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Alteração ao Loteamento Processo LU-LOT 6/2010 – Local: Geguintes, Mesquinhata – 

Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Baião – 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 XIX à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

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

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

 

19. Lista das informações emitidas pela DGPU e dos despachos proferidos pelo Exmo. Senhor 

Vereador do Pelouro do Urbanismo – Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos senhores vereadores, fotocópias das informações 

emitidas pela DGPU, dos despachos proferidos pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do 

Urbanismo, ao abrigo da delegação que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente acta e dela 

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

 

20. Gestão curricular na educação pré-escolar e no ensino básico – Relatório-síntese da 

Delegação Regional do Norte da Inspecção-Geral da Educação relativo ao Agrupamento 

Vertical de Escolas do Sudeste do Concelho de Baião – Conhecimento 

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 XXI à presente acta. A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara salientou que era muito gratificante sentir que a 

política de Educação seguida pelo executivo se vinha a reflectir numa melhoria contínua do 

desempenho das escolas do concelho. Deixou, por isso, uma palavra de reconhecimento a toda a 

comunidade educativa do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião pelos resultados do relatório.  

 

21. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião - Pedido de parecer para 

instalação de secção destacada na Freguesia 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

22. Projecto de Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação – Proposta 

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

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

XXIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. Aprovação do projecto do Centro Escolar de Santa Cruz do Douro – Proposta 

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

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

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 o projecto do Centro Escolar de Santa 

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

 

24. Aprovação do projecto do Centro Escolar de Eiriz - 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 

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 o projecto do Centro Escolar de Eiriz - 

Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. 4.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2010 – Proposta 

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

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

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 4.ª Revisão ao Orçamento para o 

ano de 2010, bem como submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------- 

 

 

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 18.00Horas. E para constar se lavrou a presente 

acta, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior aprovação e 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


