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ACTA     N.º 15 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2010 

 

 
Aos onze dias do mês de Agosto 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 28 de Julho 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 

O Senhor Presidente começou a sua intervenção informando a Câmara de que há cerca de um ano e 

meio atrás, tinha sido apresentada à Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(CMDFCI) uma proposta de plano para a realização de fogo controlado na zona da Serra do Marão, 

apresentada pela Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega (AFEDT), tendo aquela Comissão 

deliberado emitir parecer favorável para o efeito. Posteriormente, um munícipe, residente no lugar de 

Mafómedes, apresentou uma reclamação à Câmara Municipal alegando que o fogo realizado tinha 

queimado umas tubagens de água pertencentes a consortes. Após a verificação da situação no local, 

e considerando que a AFEDT e a Junta de Freguesia não tinham assumido as suas responsabilidades 

pelo caso, a Câmara Municipal procedeu à aquisição de cerca de 1500 m de tubo para a reposição do 

abastecimento de água, bem essencial à vida das pessoas. No entanto, e após estas diligências, 

deslocaram-se ao Gabinete Técnico Florestal, em primeiro lugar, e depois ao Gabinete da 

Presidência, os restantes consortes que entraram em conflito aceso e directo sobre a forma como 

deveria ser resolvida a situação. Terminou, informando a Câmara de que este assunto iria ser 

abordado em sede de reunião da CMDFCI para que esta se pronunciasse e deliberasse sobre o 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, tratando-se de um serviço público, as pessoas 

deveriam entender-se e, caso fosse necessário, se deveria recorrer aos tribunais, pois a falta de 

acção poderia ser prejudicial ao desenvolvimento. De seguida, questionou a quem pertenciam os 

tubos em questão e, após ter sido informado, pelo responsável do Gabinete Técnico Florestal 

presente, de que estes tinham sido adquiridos e colocados pelos consortes, considerou que lhe 

parecia razoável que o assunto fosse abordado pela CMDFCI para o apuramento de 

responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara abordou, de seguida, a questão da nova legislação que classifica 

algumas zonas como de “Alto Risco de Incêndio”, com base num plano de ocupação dos solos do 

Ministério da Agricultura, proibindo qualquer construção nesses terrenos, independentemente da sua 

área. Tratando-se, por isso, de uma matéria muito delicada, afectando directamente a vida das 

pessoas, a autarquia promoveu uma reunião com os munícipes que pediram licenciamento para 

construção em áreas abrangidas por esta classificação. Para além disso, foi pedido parecer aos 

técnicos, o assunto foi abordado na CMDFCI e foi solicitado parecer jurídico ao Doutor Paulo Otero, 

no sentido de se apurar se os requerimentos que já tinham dado entrada nos serviços deveriam ser 

aprovados, estando a Câmara empenhada e disponível para acompanhar os munícipes nas suas 

pretensões, caso necessário até aos tribunais. No entanto, o parecer jurídico foi inequívoco: a Câmara 

Municipal de Baião, bem como todas as outras Câmaras do país, tinham o dever de cumprir 

estritamente a Lei, não podendo suscitar a sua inconstitucionalidade, sendo que apenas os 

particulares o poderiam fazer após os seus requerimentos serem indeferidos. Terminou este assunto, 

sublinhando que, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, pretendia continuar a encetar 

todos os esforços junto das entidades competentes no sentido da resolução da situação. ------------------ 
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De seguida, o Senhor Presidente da Câmara referiu-se ao outdoor colocado em alguns locais do 

concelho, da clínica médica “Servisaúde”, com os dizeres “Com o fim da urgência no Centro de Saúde 

de Baião (...) ”, para os quais tinha a empresa solicitado a isenção do pagamento de taxas de 

publicidade. Disse que, como Baionense, aquela afirmação o preocupava, uma vez que era 

compromisso do Ministério da Saúde abordar a questão do SAP, após a inauguração do novo Centro 

de Saúde, salvaguardando um serviço nocturno de saúde para prestar apoio médico às populações 

do concelho. Nesse seguimento, remeteu a questão para o Dr. Carlos Guimarães, director do ACES 

Tâmega I, que esclareceu que no Centro de Saúde de Baião não existia Urgência, não estando 

previsto o encerramento do SAP, tratando-se por isso de “publicidade abusiva e mesmo enganosa” 

(documento que fica anexo e faz parte integrante desta acta). Terminou a sua intervenção, 

sublinhando que o Ministério da Saúde tinha vindo a cumprir com os compromissos assumidos com a 

autarquia, ressalvando que, caso tal não acontecesse, ele próprio estaria na linha da frente, junto das 

populações de Baião, na defesa dos seus interesses. ----------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que era necessário cuidado pois o SAP não era um 

serviço de urgência, como referido, afirmando que era “assim que se enganava o povo”. Continuou, 

dizendo que o Senhor Enf. Luís Sousa, ex-vereador, estava a faltar à verdade e não lhe deveria ser 

dada a isenção do pagamento de taxas, pois o que ele estava a fazer era publicidade à sua empresa. 

Mais disse, que tinha abordado a questão com o Enf. Luís Sousa, dizendo-lhe que, na sua opinião, o 

outdoor em termos de marketing empresarial era um erro, uma vez que se deveria promover a 

empresa e não o seu proprietário, mas em termos de promoção da sua imagem era muito bom. --------- 

Após o Senhor Vereador Gil Rocha ter suscitado algumas dúvidas sobre o facto de se poder estar a 

confundir a questão do licenciamento dos cartazes com a mensagem neles transcrita, questões que 

no seu entender teriam de ser devidamente separadas, o Senhor Presidente da Câmara esclareceu 

que a questão da isenção das taxas de licenciamento era do foro técnico, e a Câmara cumpriria 

obviamente o parecer do Gabinete Jurídico, e no que respeitava à mensagem, questão do foro 

político, esta tinha sido remetida à entidade competente, no caso ao ACES Tâmega I como já referido.  

Também o Senhor Vereador Luís de Carvalho interveio para esclarecer que a Servisaúde tinha 

solicitado a isenção do pagamento das taxas de publicidade dos outdoors, por se tratar de um serviço 

de saúde e no âmbito do Regulamento Municipal de Publicidade, e não o seu licenciamento. Nesse 

seguimento, tinha remetido o processo aos técnicos do urbanismo, para emitirem parecer na questão 

do licenciamento, e ao Gabinete Jurídico, na questão do pedido de isenção. O parecer dos técnicos foi 

que os outdoors não reuniam condições para serem licenciados, tendo em conta os locais onde 

estavam colocados, designadamente em rotundas, e, de acordo com o parecer jurídico, também não 

estavam isentos do pagamento de taxas de publicidade, por conterem mais informação do que o 

estipulado no respectivo regulamento municipal, estando a autarquia a proceder em conformidade. ---- 

Após a intervenção do Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, o Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas disse que uma vez que os cartazes tinham sido colocados antes do respectivo parecer da 

Câmara Municipal, não tinha mais nada a dizer sobre o assunto. -------------------------------------------------- 
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A Senhora Vereadora Ivone Abreu salientou, de seguida, a realização da última edição do Festival do 

Anho Assado e do Arroz do Forno, que tinha sido uma vez mais um sucesso, contribuindo para a 

divulgação e promoção do nosso concelho, tendo apresentado alguns números segundo estimativas 

feitas no local: 6000 visitantes, 5000 refeições servidas (entre o recinto e os restaurantes da vida de 

Baião e imediações), 3000 garrafas de vinho vendidas, 2.3 toneladas de anho confeccionadas, 1 

tonelada de biscoito da Teixeira e outros doces regionais, 270 quilos de broa de milho, 400 unidades 

de compota, 700 unidades de licores e 100 peças de artesanato. Destacou o comportamento 

excepcional de todos os envolvidos, que se tinham empenhado para que tudo corresse pelo melhor, 

bem como o facto positivo de várias pessoas terem estado a trabalhar, designadamente nos 

restaurantes participantes, durante a realização do evento. --------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Gil Rocha reiterou a opinião da Senhora Vereadora Ivone Abreu, sobre o Festival do 

Anho Assado e do Arroz do Forno, e referiu-se, igualmente, ao Festival Byonritmos, do qual tinha 

gostado particularmente, dando os parabéns à organização, bem como à Câmara Municipal, e 

desejando que o mesmo se voltasse a repetir nos próximos anos. Terminou, deixando também uma 

palavra de apoio e incentivo aos Bombeiros Voluntários, pelo seu empenhamento e coragem no 

combate aos fogos florestais, no concelho, que felizmente ainda não tinha sido muito afectado, e 

também fora dele, afirmando que se tratava de um problema humano e ambiental que muito o 

preocupava. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu-se à Festa do Emigrante realizada na Freguesia de Teixeiró, 

que tinha corrido bem, considerando, no entanto, haver margem para uma evolução nos anos 

vindouros. Sobre o Festival Byonritmos, afirmou que se tinha verificado um salto qualitativo e 

quantitativo, deixando por isso uma palavra de reconhecimento à organização, tendo a autarquia 

acompanhado e prestado o apoio logístico necessário, agradecendo também aos colaboradores 

envolvidos. Sublinhou que, no seu entender, o saldo final tinha sido francamente positivo e que todos 

deveriam estar satisfeitos. Finalmente, agradeceu a todos os elementos da Protecção Civil Municipal, 

pelo trabalho desenvolvido na prevenção e combate dos fogos florestais, tendo ele próprio 

acompanhado as operações no terreno, aquando do combate ao incêndio que deflagrou em Gestaçô, 

testemunhando a forma como todos se entregavam à causa, com profissionalismo e dedicação --------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Apresentação da V Edição do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno – Publicação no 

site Galiciae.com – Conhecimento 

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

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

anexo I à presente acta. A Câmara ciente da proposta tomou conhecimento. ---------------------------------- 
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2. Posição da Câmara Municipal de Paços de Ferreira sobre o Plano Regional de Ordenamento 

do Território (PROT-Norte) – Proposta  

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

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

anexo II à presente acta. A Câmara ciente da proposta tomou conhecimento. --------------------------------- 

 

3. 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 Vice-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 preços de bilhetes para passeios 

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

 

4. Atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere - 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 atribuição de apoio ao Centro Social e 

Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Atribuição de subsídio ao Rancho Folclórico de Baião para “Festival de Folclore” – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 atribuição de subsídio ao Rancho 

Folclórico de Baião para “Festival de Folclore”. -------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Freguesia de Ribadouro destinado à obra de “Construção de fossa no Bairro Monsenhor 

Pereira Lopes”, no valor de 2.226,00 Euros – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 adicional 

com a Junta de Freguesia de Ribadouro destinado à obra de “Construção de fossa no Bairro 

Monsenhor Pereira Lopes”, no valor de 2.226,00 Euros. -------------------------------------------------------------- 
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7. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Loivos do Monte destinado à obra de “Pavimentação e Beneficiação da Rua Padre João 

Ribeiro e Rua da Tapada”, no valor de 12.500,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Loivos do Monte destinado à obra de “Pavimentação e Beneficiação da Rua Padre João 

Ribeiro e Rua da Tapada”, no valor de 12.500,00 Euros. O Senhor Vereador Gil Rocha reiterou uma 

vez mais a importância da apresentação de orçamentos devidamente assinados por parte dos 

responsáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

destinado às obras de “Beneficiação do Caminho da Martiga e Rua do Soutelo”, 

“Beneficiação no Lugar de Avezudes – Fundo do Povo”, “Beneficiação no Lugar de 

Avezudes – Vale de Moinho”, “ Beneficiação do Caminho do Calvo”, “Beneficiação do 

Caminho de Cimo de Vila – Nozelhães”, “Beneficiação da Rua de Bruzende” e ”Construção 

de tanque público”, no valor de 18.100,00 Euros – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 

com a Junta de Freguesia de Viariz destinado às obras de “Beneficiação do Caminho da Martiga e 

Rua do Soutelo”, “Beneficiação no Lugar de Avezudes – Fundo do Povo”, “Beneficiação no Lugar de 

Avezudes – Vale de Moinho”, “ Beneficiação do Caminho do Calvo”, “Beneficiação do Caminho de 

Cimo de Vila – Nozelhães”, “Beneficiação da Rua de Bruzende” e ”Construção de tanque público”, no 

valor de 18.100,00 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Florbela de Jesus Pinto – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Florbela de Jesus Pinto. -------------------------------------- 
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10.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Joaquim Pereira Mendes – Protocolo 

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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Joaquim Pereira Mendes. ------------------------------------ 

 
11.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Palmira da Conceição Carvalho – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Palmira da Conceição Carvalho. --------------------------- 

 

12.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Helena Maria Rego Cruz – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Helena Maria Rego Cruz. ------------------------------------ 

 
13.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Fátima Ribeiro Rodrigues Carneiro – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria de Fátima Ribeiro Rodrigues Carneiro. ---------- 

 
14.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

José Marques – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – José Marques. --------------------------------------------------- 
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15.  Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio rústico com a área de 1.976,20 

m2, inscrito na matriz n.º 1681, da freguesia de Campelo, sito no Lugar da Portela – 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 homologação do auto referente à hasta 

pública, do prédio rústico com a área de 1.976,20 m2, inscrito na matriz n.º 1681, da freguesia de 

Campelo, sito no Lugar da Portela. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16.  Alienação em hasta pública: constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

17.  Alienação em hasta pública: constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

18.  Alienação em hasta pública: constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – 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 proposta de alienação em hasta pública da Escola Primária de Vilarelho, 

Freguesia de São João de Ovil, foi retirada da ordem do dia para futura reformulação. --------------------- 

 

19.  Alienação em hasta pública: constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – 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 a proposta. ------------------------------------------ 
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20. Alienação em hasta pública: constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – Proposta 

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

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

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

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

 

21. Alienação em hasta pública: constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – Proposta 

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

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

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

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

 

22. Alienação em hasta pública: constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – 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. ------------------------------------------ 

 

23. Pedido de isenção de taxas de construção e licença de utilização – Requerente: Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Miguel de Tresouras – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 o pedido de isenção de 

taxas de construção e licença de utilização da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel de Tresouras. - 

 

24. Pedido de isenção de taxas de construção e licença de utilização – Requerente: Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Frende – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 pedido de isenção de 

taxas de construção e licença de utilização da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Frende. - 
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25. Pedido de isenção da CECAJUVI – Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de 

Santa Leocádia referente aos custos de limpeza da(s) respectiva(s) fossa(s) cépticas – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 pedido de isenção 

referente aos custos de limpeza da(s) respectiva(s) fossa(s) cépticas da CECAJUVI – Centro de 

Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia. --------------------------------------------------------- 

 

26. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Lugar de Borrais, Santa Marinha do 

Zêzere – Requerente: Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia e outros – 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 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. ---------- 

 

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

Vereador do Pelouro do Urbanismo  

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 XXVII). A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------- 

 

 

 

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, nem público para intervir, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16.45 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 _________________________________________ 


