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ACTA     N.º 25 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Aos vinte e dois 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 DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 06 de Dezembro 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. A acta da reunião extraordinária realizada no dia 13 de Dezembro de 2010, cuja leitura 
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foi dispensada por a mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à 

discussão e aprovada por maioria. O Senhor Vereador Gil Rocha absteve-se da votação por não ter 

participado na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhor Presidente da Câmara informou os presentes de que a empresa ANO estava proceder ao 

último teste para que, em Janeiro de 2011, estivessem reunidas as condições para se implementar 

uma primeira versão do sistema informático de gestão de reuniões de Câmara, correspondendo assim 

aos compromissos assumidos no passado, na Câmara e na Assembleia Municipal, e no presente, 

proposto também pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas. ------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Ivone Abreu felicitou o Senhor Presidente e os restantes membros da Câmara 

pela forma como tinham decorrido os trabalhos ao longo do ano. Afirmou, que estava a ser dado um 

exemplo de cidadania por pessoas que sabiam estar na política, realçando que em Baião, ainda há 

pouco tempo, os adversários políticos eram considerados inimigos. Terminou, dizendo que tinha tido a 

sorte e o privilégio de fazer parte de um executivo onde tal não se verificava e onde ambas as 

bancadas defendiam as suas ideias, num clima de respeito e de bom relacionamento. ---------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas deu conhecimento à Câmara de uma situação exposta pelo 

munícipe José Manuel Ribeiro, residente na Rua do Mirão, Cruzamento da Granja, Freguesia de 

Covelas, relativamente a um talude de um caminho camarário que estava a desmoronar para cima da 

sua habitação, solicitando a resolução do assunto por parte da Câmara Municipal. Depois, referiu-se 

ao Jornal “O Comércio de Baião”, mais precisamente à sua edição de 24 de Novembro, destacando 

que uma grande parte do seu conteúdo era preenchido por publicidade e também o facto do Senhor 

Presidente da Câmara ter mais fotos publicadas do que o número de páginas úteis do jornal. 

Sublinhou a conferência “A Comunicação Social e o Poder Político”, realizada pela autarquia, com a 

participação de Joaquim Letria, considerando que se tratava de uma iniciativa pertinente e 

interessante, e defendeu a promoção de eventos de cariz social, cultural e recreativo. No entanto, 

apesar de considerar que se tratava de um bom investimento, disse verificar que estas iniciativas não 

obtinham os resultados desejáveis em termos de participação do público. Referiu-se, depois, a 

algumas declarações de Joaquim Letria, citadas no artigo publicado, designadamente quando o 

conferencista lamentou a falta de “qualidade da classe política e da classe jornalística dos tempo que 

vivemos” e disse que “informar não é de borla”, dizendo que, no seu entender, estas afirmações 

deveriam ser dirigidas ao “Comércio de Baião. Defendeu, também, que o “recado” não era de certeza 

para a bancada do PSD, quando Joaquim Letria declarou que “Desde o 25 de Abril que todos os 

partidos políticos e governos tentaram meter mão no jornalismo”. De seguida, sobre a visita aos 

munícipes apoiados pelo Fundo de Solidariedade Social e as inaugurações na Freguesia do Gôve, 

referiu que deveria haver um cuidado acrescido para que os membros da “oposição” fossem avisados 

das iniciativas mais atempadamente. Particularizando o caso das inaugurações na Freguesia do Gôve, 

disse ter contactado telefonicamente o Senhor Presidente de Junta, Sr. Magalhães, no sentido de 
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saber o motivo da sua ausência, ao qual ele lhe respondeu que o Sr. Azeredo (Adjunto do Presidente) 

gentilmente lhe tinha ligado, mas não tinha ficado definido o dia, que seria combinado posteriormente. 

Terminou, deixando a nota de que a visita feita aos funcionários da autarquia, acompanhado pela 

Associação de Trabalhadores, tinha corrido muito bem. -------------------------------------------------------------- 

Sobre a questão do talude na Freguesia de Covelas, colocada pelo Senhor Vereador Senhor José 

Carlos Póvoas, e com a prévia autorização do Senhor Presidente da Câmara, o Chefe de Divisão, 

Eng.º Couto Barbosa, informou de que após contacto do Senhor Presidente da Junta, se tinha 

deslocado ao local onde verificou que o munícipe em causa tinha cortado parte do talude para aí 

construir um pequeno anexo, tendo por isso provocado a instabilidade do mesmo. O Senhor 

Presidente da Câmara comunicou que, após os serviços apurarem devidamente os factos, o Sr. Eng.º 

Couto Barbosa apresentaria à Câmara os resultados das diligências efectuadas sobre o caso. ----------- 

Senhor Presidente da Câmara, respondendo à intervenção do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, 

sublinhou que também os jornais nacionais eram compostos por várias páginas de publicidade, 

tratando-se de uma importante fonte de receitas. Sobre a quantidade de fotografias suas publicadas 

no “Comércio de Baião”, disse que tal era normal pelo facto de estar presente nas várias iniciativas 

promovidas pela autarquia, pelas Juntas de Freguesia ou pelas diversas Associações do concelho. 

Relativamente à fraca receptividade do público, disse que esta dependia muito dos oradores, bem 

como das áreas abordadas, dando como exemplo os casos do Dr. Almeida Santos, do Senhor Bispo 

do Porto e do Bastonário das Ordem dos Advogados, cujas conferências tinham enchido o Auditório 

Municipal. Ressalvou, no entanto, que, apesar de serem sempre convidados, a fraca participação 

partia igualmente dos Senhores Vereadores, dos membros da Assembleia Municipal, bem como dos 

autarcas de freguesia, destacando a responsabilidade acrescida de quem detém responsabilidades 

institucionais e políticas. Deu como exemplo as Comemorações do 25 de Abril, promovidas pela 

Assembleia Municipal, onde, no presente ano, do PSD apenas tinha estado presente o Dr. António 

Carvalho. Relativamente aos comentários do Joaquim Letria, referiu que o jornalista também tinha 

elogiado a postura do executivo municipal, dizendo que “Tenho muito gosto em vir a Baião porque 

conheço o Presidente José Luís Carneiro e sei que é uma pessoa séria. E também porque sei que o 

trabalho que têm levado a cabo é um trabalho sério em benefício da qualidade de vida das 

populações”. Referindo-se, de seguida, à questão das visitas no âmbito do FSS, referiu que apenas no 

dia anterior e em reunião de Vereadores as mesmas tinham ficado definidas. Sobre as inaugurações 

na Freguesia do Gôve, disse que a informação que tinha era que o Senhor Presidente da Junta estava 

doente dos ouvidos, não tendo, por isso, acompanhado a visita. --------------------------------------------------- 

Senhor Joaquim Azeredo, após anuência da Câmara, usou da palavra para informar de que tinha 

contactado o Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Gôve com uma semana de antecedência 

para lhe dizer o dia e a hora da inauguração. Mais informou de que na manhã do dia que ficou 

combinado, a esposa do Sr. Magalhães lhe ligou para dizer que ele se tinha deslocado ao Hospital 

devido a uma dor de ouvidos não podendo estar presente. ---------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente da Câmara acrescentou que também o Senhor Presidente da Junta do Gôve lhe 

disse posteriormente que não tinha participado das inaugurações pelo motivo acima referido. ------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas reiterou que a informação que obteve do Senhor Presidente da 

Junta do Gôve tinha sido, literalmente, que o Sr. Azeredo teve a gentileza de lhe ligar oito dias antes. - 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o procedimento adoptado, e usado há cerca de seis 

anos por este executivo municipal, relativamente às inaugurações, era sempre o mesmo, ou seja, os 

respectivos Presidentes das Juntas de Freguesia eram previamente contactados antes das mesmas 

serem realizadas. Seguidamente deu conhecimento à Câmara de um ofício enviado pela Junta de 

Freguesia de Ribadouro, através do qual solicita apoio financeiro para pagar uma dívida deixada pelo 

anterior executivo da Junta, deixando o mesmo à consideração dos Senhores Vereadores para ser 

abordado numa próxima reunião (este documento fica anexo e faz parte integrante desta acta). --------- 

Senhor Vereador Gil Rocha agradeceu e subscreveu as palavras da Senhora Vereadora Ivone Abreu, 

reafirmando que é bom estar na política com vontade e com responsabilidade. Lamentou não ter 

podido, por motivos profissionais, acompanhar o Senhor Vereador José Carlos Póvoas na visita aos 

funcionários da autarquia. Relativamente aos convites para as diversas iniciativas disse que, durante a 

semana lhe era impossível participar, por motivos profissionais, tentando estar presente, e sempre que 

possível, nos eventos ao fim de semana. Terminou, afirmando que iria tentar esclarecer, junto do 

antigo Presidente da Junta de Freguesia de Ribadouro, Sr. Pinto Vieira, os factos explanados no ofício 

remetido pelo actual executivo da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Projecto de lei que estabelece as 

bases da política de ambiente – Conhecimento 

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

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

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

 

2. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Propostas de alteração ao PIDDAC 

relativas ao Distrito do Porto – 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. Fundação Eça de Queiroz – Plano de Actividades e Orçamento para 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 III 

à presente acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
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Sobre este assunto, o Senhor Vereador Gil Rocha destacou o facto do orçamento apresentado pela 

FEQ, instituição que lhe merecia todo o respeito e apoio, ter na rubrica “receitas” o termo “a definir”, 

não sendo, por isso, um documento muito rigoroso. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que as receitas da FEQ eram provenientes, 

essencialmente, da venda de vinho, das visitas e da venda de merchandising, alojamentos e refeições. 

O termo “a definir” devia-se ao facto da FEQ estar a trabalhar no sentido da celebração de protocolos 

com o Ministério do Ensino Superior e da Cultura, bem como com a própria Câmara Municipal. 

Explicou, também, o novo projecto da FEQ relativo à recuperação da eira e do beiral, cuja candidatura 

foi submetida ao programa Leader, projecto que dotará a Fundação de uma nova sustentabilidade 

financeira. Destacou, ainda, que a Câmara Municipal recebia da FEQ cópia da sua conta de gerência, 

documentos que eram do conhecimento de todos os vereadores. ------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho esclareceu que, em termos contabilísticos, era normal o uso do 

termo “a definir” para fazer referência a valores de receitas baseadas no histórico dos anos anteriores.  

Senhor Presidente da Câmara descreveu todo o processo de constituição da FEQ, encetado no 

mandato do Sr. Prof. Artur Carvalho Borges, lembrou a falta de apoios da Câmara Municipal nos três 

mandatos do PSD que tinha levado a FEQ a uma situação financeira muito difícil, e a sua posterior 

recuperação para a qual muito tinha contribuído o protocolo celebrado como Ministério da Cultura, 

estando agora a instituição a abraçar novos projectos, tais como a produção de espumante e a 

recuperação da eira e do beiral como já referido. ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas questionou sobre quem iria suportar os prejuízos se os novos 

projectos da FEQ falhassem, pergunta à qual o Senhor Presidente da Câmara respondeu que este 

executivo assumiria sempre as suas responsabilidades perante uma instituição que conferia um 

enorme prestígio ao Concelho, atraía inúmeros visitantes e dinamizava assim o nosso turismo, cultura 

e economia local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Responsabilidade financeira dos 

eleitos locais – 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 

IV à presente acta. A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar uma 

comunicação ao Senhor Presidente da República, ao Senhor Presidente da Assembleia da República 

e ao Senhor Primeiro Ministro, manifestando o seu descontentamento perante a desigualdade de 

tratamento entre os membros do Governo e os Eleitos Locais------------------------------------------------------- 

 

5. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra de Bem Estar Rural 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 V 

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 dos presentes, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal à OBER – Obra de Bem Estar Rural de Baião. ------------------------------------------------------------- 

 
6. Oferta de computadores – 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, aceitar e agradecer a oferta. ------------------------------ 

 
7. Atribuição de apoio à Associação Desportiva de Ancede com o transporte e cedência de 

Pavilhão – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo 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 

atribuição de apoio à Associação Desportiva de Ancede com o transporte e cedência de Pavilhão. ----- 

 
8. Atribuição de apoio à Associação Desportiva de Baião com o transporte e cedência de 

Pavilhão – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

atribuição de apoio à Associação Desportiva de Baião com o transporte e cedência de Pavilhão. -------- 

 
9. Contrato-Programa Associação Desportiva de Baião - Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 o 

Contrato-Programa Associação Desportiva de Baião. ----------------------------------------------------------------- 

 
10. Homologação do auto referente à Hasta Pública, do prédio rústico com a área de 4.532 M2, 

inscrito na matriz n.º 388, da Freguesia de Ribadouro, sito no Lugar do Fojo – 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 homologação do auto referente à Hasta 

Pública, do prédio rústico com a área de 4.532 M2, inscrito na matriz n.º 388, da Freguesia de 

Ribadouro, sito no Lugar do Fojo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Emissão de parecer sobre o Relatório Final do Projecto CLDS (Pró) 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 

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, emitir parecer favorável sobre o Relatório Final do 

Projecto CLDS (Pró) Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Programa SOLARH – Aprovação do Relatório Técnico e orçamento de obras – Sra. D. Maria 

Cidália Coelho 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 

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

 

13. Contrato de prestação de serviços de trabalho temporário durante o ano de 2011 ao abrigo 

da Portaria n.º 371-A/2010, de 23 de Junho – 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 maioria, com cinco votos a favor dos Senhores Vereadores do PS 

e dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta. ------------------------------------ 

Sobre esta proposta, e após anuência da Câmara, a Senhora Coordenadora da Secção de Recursos 

Humanos, D. Odete Vaz, explicou que a legislação em vigor previa que se contratasse a prestação de 

serviços a empresas de trabalho temporário. Mais disse, que este recurso permitia que o processo 

fosse mais célere, para além dos trabalhadores terem garantidos direitos iguais aos restantes 

funcionários da autarquia, e esclareceu que não era possível recorrer a contrato de avença ou tarefa 

individual por se tratar de trabalho subordinado e com sujeição a horário. --------------------------------------- 

 

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

Loivos da Ribeira destinado às obras de “Pavimentação e arranjo de viradouro na Rua da 

Costa” no valor de 2.946,00 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 Loivos da Ribeira destinado às obras de “Pavimentação e arranjo de viradouro na Rua 

da Costa” no valor de 2.946,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Gestaçô destinado às obras de “Muro de suporte na Travessia das Tojeiras”, “Construção 

de rede de drenagem de águas pluviais em Palhais” e “Beneficiação de muros e de 

pavimento em Alçarias”, no valor de 2.361,00 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 Gestaçô destinado às obras de “Muro de suporte na Travessia das Tojeiras”, 

“Construção de rede de drenagem de águas pluviais em Palhais” e “Beneficiação de muros e de 

pavimento em Alçarias”, no valor de 2.361,00 Euros. ------------------------------------------------------------------ 

 

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

Gestaçô destinado à “Aquisição de terreno para ampliação de cemitério”, no valor de 

3.500,00 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 

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

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

Freguesia de Gestaçô destinado à “Aquisição de terreno para ampliação de cemitério”, no valor de 

3.500,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Freguesia de São João de Ovil destinado às obras de “Restauro da Residência Paroquial 

de São João de Ovil” no valor de 23.725,00 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 

XVII 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 seis votos a favor dos Senhores Vereadores do PS 

e do Senhor Vereador Gil Rocha e um voto contra do Senhor José Carlos Póvoas, aprovar a 

celebração de protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São João de Ovil 

destinado às obras de “Restauro da Residência Paroquial de São João de Ovil” no valor de 23.725,00 

Euros. Sobre esta proposta, o Senhor Vereador Gil Rocha solicitou que, à semelhança daquilo que é 

praticado com as Juntas de Freguesia, os protocolos a celebrar com as Fábricas das Igrejas 

Paroquiais sejam acompanhados com os respectivos orçamentos. O Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas declarou votar contra a proposta por entender haver necessidades mais urgentes e vitais no 

concelho, tais como a melhoria das acessibilidades, água, saneamento e iluminação pública. ------------ 
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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 17.30Horas. 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 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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