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ATA     N.º 9 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2013 
 

 

Aos oito dias do mês de Maio de dois mil e treze, 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 redação 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausência: Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro por se encontrar de férias. --------------------- 

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

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 ATA 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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 24 de Abril de 2013, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria, com cinco votos a favor e um voto de abstenção do Senhor Vereador Gil Rocha. O Senhor 

Vereador Gil Rocha absteve-se da votação por não ter estado presente na reunião. ------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Proposta de alienação, em hasta pública, do 

prédio urbano (Fração C) sito no Lugar de Igreja; Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, 

Concelho de Baião”e “Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga escola primária de 

Louredo, Campelo”. A Câmara deliberou, por unanimidade e individualmente, aceitar a 

admissibilidade das referidas propostas, as quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem 

discutidas e votadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para sublinhar a visita feita à freguesia do 

Gôve para a inauguração de obras realizadas através de protocolo celebrado entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia. Disse que a freguesia do Gôve tinha um “grande” Presidente de 

Junta, que tinha demonstrado, como sempre, um grande respeito institucional e deu um exemplo 

positivo para a democracia em Baião. Acrescentou que era esse tipo de exemplo e de comportamento 

que gostava, que propunha e que esperava no futuro para todo o concelho, ou seja, o respeito, a 

solidariedade e o trabalho de todos em prol do seu desenvolvimento. -------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo – Proposta  

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

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

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

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

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório dos Serviços Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere ao Centro 

Social 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 II 

à presente ata. 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 dos Serviços 

Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere ao Centro Social de Santa Cruz do Douro. ----------------- 
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3. Cedência do Auditório dos Serviços Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere 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 III 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório dos Serviços 

Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere à OBER - Obra de Bem Estar Rural de Baião. ------------ 

 

4. Minuta de contrato de comodato - Cedência de espaço ao Agrupamento de Escolas do Vale 

de Ovil destinado ao Centro Escolar de Campelo – 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

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

 

5. Apoio à Cooperativa Agrícola de Baião destinado ao projecto de criação de um espaço 

polivalente no edifício sede – 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 ata. 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 Cooperativa 

Agrícola de Baião destinado ao projecto de criação de um espaço polivalente no edifício sede. ----------- 

 

6. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça que Queiroz para comparticipação nas obras 

do projeto “Restaurante de Tormes”  – 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 ata. 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 e um voto de abstenção do 

Senhor Vereador Gil Rocha, aprovar a atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça que Queiroz 

para comparticipação nas obras do projeto “Restaurante de Tormes”. -------------------------------------------- 

 

7. Apoio à Banda Marcial 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 ata. 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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8. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Banda Marcial 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 

VIII à presente ata. 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 desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Banda Marcial de Ancede. ----------------------- 

 

9. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e o Rancho Folclórico da Associação Desportiva 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 IX 

à presente ata. 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 desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o Rancho Folclórico da A. D. Ancede. ----------- 

 

10. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Casa do Povo de Campelo – 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 ata. 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 desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa do Povo de Campelo. ---------------------- 

 

11. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e o Rancho Folclórico 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 XI 

à presente ata. 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 desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o Rancho Folclórico de Baião. --------------------- 

  

12. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Sócio-Cultural de Santa Maria de Frende – 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 ata. 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 a minuta de protocolo de desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a ASC de Santa Maria de Frende. ---------------- 

 

13. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – 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 ata. 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 desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere.  

 

14. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença (Eng.ª. Carla 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 

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

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

 

15. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença (Dr. Mário Amorim) 

– 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

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

 

16. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença (Eng.º Campos 

Neves) – 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 ata. 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 e um voto contra do Senhor 

Vereador Gil Rocha, aprovar a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Normas provisórias de funcionamento e utilização da Rede de Albergues para Turismo de 

Natureza 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 

XVII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e um voto de abstenção do 

Senhor Vereador Gil Rocha, aprovar as Normas provisórias de funcionamento e utilização da Rede de 

Albergues para Turismo de Natureza de Baião. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Gil Rocha questionou se esta Rede de Albergues não poderia ser entendida como 

uma concorrência da autarquia com os operadores privados. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Rede de Albergues visava a promoção do turismo 

de natureza no concelho, conciliando a valorização do nosso património histórico e ambiental. 

Acrescentou que era uma competência da autarquia gerir os seus espaços municipais para servir as 

populações e promover o desenvolvimento do concelho. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou que o turismo trazia desenvolvimento, que por sua 

vez trazia investimento e riqueza. Deu como exemplo a rede de albergues da juventude espalhados 

por todo o país, com preços extremamente acessíveis e que dinamizavam as zonas onde estavam 

implantados. Assim, no seu entender, a concorrência com os privados não era desleal, mas era 

desleal quem não promovia e não divulgava o concelho. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho considerou que não se tratava de concorrência mas sim um serviço 

complementar àquele que era prestado pelos operadores privados. ----------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão referiu que, por princípio, não era favorável à concorrência entre o 

Estado e os privados, no entanto, quando a iniciativa privada não existia ou era “tímida” cabia ao 

Estado, e também às autarquias, actuar no sentido de desenvolver e promover os territórios em áreas 

sociais, culturais e outras, sempre no melhor interesse das populações. Recordou alguns exemplos do 

passado para sublinhar este papel fulcral de um Estado Social e disse que, no seu entender, o 

problema de muitos políticos do país era a falta de cultura, de valorização e de conhecimento da 

história do país, para assim poderem ajudar na construção de um futuro melhor para todos. -------------- 

 

18. Normas provisórias de utilização do Centro Hípico Municipal de Baião – 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 XVIII à presente ata. 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 e um voto de abstenção do Senhor Vereador Gil Rocha, aprovar as Normas provisórias de 

utilização do Centro Hípico Municipal de Baião. ------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Turismo 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 

XIX à presente ata. 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. Plano Municipal de Segurança Rodoviário – 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 ata. 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. Alteração às especificações do Alvará de Loteamento N.º 1/94 - Local: Eiriz, Ancede - 

Requerente: Ivo José Magalhães Pereira, Proc.º 1/13 LU-LOT – 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 XXI à presente ata. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Alteração às especificações do Alvará de Loteamento N.º 6/98 - Local: Rebolfe, Campelo - 

Requerente: Rui Manuel da Fonseca Oliveira, Proc.º 3/13 LU-LOT – 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 XXII à presente ata. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. Alteração às especificações do Alvará de Loteamento N.º 1/93 - Local: Soutulho, Campelo - 

Requerente: Sabino Pinto Monteiro, Proc.º 2/13 LU-LOT – 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 XXIII à presente ata. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. Concessão de licença especial - Local: Portela, Gove - Requerente: Assinatura de 

Modernidade - Imobiliária, Lda. – Proposta 

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

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

reproduzida no anexo XXIV à presente ata. 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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25. 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 ata e dela fazem parte integrante (Anexo XXV). 

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

 

26. Proposta de alienação, em hasta pública, do prédio urbano (Fração C) sito no Lugar de 

Igreja; Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, Concelho 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 

XXVI à presente ata. 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. Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga escola primária de Louredo, Campelo – 

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 

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

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

 

 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO DA ATA 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 ata 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 15H50 Horas. E para constar se lavrou a presente 

ata, 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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