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 ATA     N.º 13 
 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2013 
 

 
Aos dez dias do mês de Julho de dois mil e treze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente 

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

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sr. 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. 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 26 de Junho de 2013, 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 “Garantia Escrita para Pedido de Adiantamento 

correspondente a 50% do Apoio Público Aprovado da Candidatura Aconchego & Memórias – 

Porto Manso – Ratificação". 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. --------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira interveio para lembrar e convidar todos os Membros do Executivo para 

estarem presentes em mais uma iniciativa que se vai realizar em Ribadouro, nos próximos dias 20 e 

21 de Julho – Campeonato Nacional de Motonáutica, do qual também fazem parte a realização dos 

respetivos treinos das provas, bem como a Prova de Futuro, onde as crianças e jovens do Concelho 

têm a possibilidade de participar de forma gratuita e poderem competir. ----------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou-se com a festa que se realizou no passado dia 5 de 

Julho, na Serra do Marão com a participação de várias freguesias e salientou o facto do mau estado 

de conservação dos acessos à Serra, bem como da falta de condições de higiene e salubridade do 

espaço envolvente à Capela e apelou para a necessidade de se melhorarem estas condições no 

futuro. Deixou ainda uma nota positiva sobre os Ranchos Folclóricos que participaram  na Festa do 

Marão, referindo o sacrifício que aquelas pessoas fizeram para dançar debaixo das altas  

temperaturas que se faziam sentir no local, em que os trajes típicos e tradicionais usados  não são os 

mais confortáveis e levantou a questão se  não haveria  forma de ajudar estas pessoas a poderem  

tornar estes  trajes tradicionais mais confortáveis. ---------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu os contributos do Senhor Vereador José Carlos Póvoas e 

disse que  procurará sensibilizar as entidades competentes que têm a seu cargo a responsabilidade 

das intervenções na Capela de Nossa Senhora do Marão, alertando que esta tem receitas próprias 

provenientes da prática do culto da religião. Lembrou ainda que recentemente a Câmara recuperou a 

Escola de Mafómedes e informou que está prevista para o próximo mandato a recuperação do Lugar 

de Mafómedes, bem como de uma pequena praia fluvial. Convidou todos os Membros do Executivo a 

estarem presentes na próxima sexta feira, pelas seis horas da tarde em Ribadouro, para a entrega da 

obra de recuperação da Escola de Porto Manso ao empreiteiro, a qual vai ser transformada num 

alojamento turístico. Informou ainda que está prevista a apresentação de uma candidatura para a 

recuperação da Escola de Almofrela destinada ao mesmo fim turístico. Por fim, informou o Executivo 

que estava previsto para o dia 21 de Julho o arranque das obras do Novo Hotel da Pala em Ribadouro, 

no entanto, disse que esta situação ainda está pendente da agenda de um Membro do Governo do 

Ministério da Economia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – 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, aceitar e agradecer a oferta de Livros para a 

Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com superfície coberta de 

314,50 M2, logradouro e recreio com 855,50M2, inscrito na matriz n.º 1381 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3157, da Freguesia de Campelo, sito no Lugar de 

Louredo – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

3. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano – fracção “C” destinado a 

comércio, escritório ou serviços, com a área bruta privativa de 113,5 M2, inscrito na matriz 

n.º 2282, descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião sob o n.º 1977/20050124-C, 

sito na Rua Albino de Carvalho, 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 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

4. Minuta de protocolo de cedência da antiga Escola Primária do Outeiro (Senhora Dois) - São 

Tomé de Covelas (edifício e terreno) à Associação Portuguesa de Promoção e Intervenção 

Social e Comunitária - APPISC – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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, retirar este assunto da ordem de 

trabalhos, o qual será apresentada e discutido numa próxima reunião. ------------------------------------------- 
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5. Emissão de parecer sobre o Relatório final do Projeto CLDS (Pró) Baião – 2011-2013 – 

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, emitir parecer favorável ao Relatório Final do 

Projecto CLDS (Pró) Baião 2011-2013. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Ratificação do Protocolo de Compromisso estabelecido para assegurar a elaboração do 

Plano de Ação dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social + (CLDS +) e a formalização 

dos mesmos nos termos do programa CLDS+ – 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 unanimidade, ratificar o protocolo de Compromisso estabelecido 

para assegurar a elaboração do Plano de Ação dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social + 

(CLDS +) e a formalização dos mesmos nos termos do programa CLDS+. -------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Isabel de Fátima Miranda Ribeiro – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Isabel de Fátima Miranda Ribeiro. -------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Loivos do Monte destinado à realização do 

Concurso Pecuário 2013 – 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 atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de Loivos do Monte destinado à realização do Concurso Pecuário 2013. ---------------------------------------- 
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9. Contrato Programa - Federação Portuguesa de Motonáutica – 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, o aprovar Contrato Programa com a Federação 

Portuguesa de Motonáutica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Baião e a Associação Recreativa e Cultural de Cantares e Música – 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 Associação Recreativa e Cultural de 

Cantares e Música. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

destinado às obras de “Reforço do Fontanário de Vila Cova”, “Muro de suporte na Rua das 

Tapadinhas”, “Pavimentação na Rua das Tapadinhas” e “Pavimentação da 3.ª Fase do 

Caminho da Pedrinha Branca” no valor global de 8.192,80 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 ata. 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 do Grilo destinado às obras de “Reforço do Fontanário de Vila Cova”, “Muro de suporte na 

Rua das Tapadinhas”, “Pavimentação na Rua das Tapadinhas” e “Pavimentação da 3.ª Fase do 

Caminho da Pedrinha Branca” no valor global de 8.192,80 Euros. ------------------------------------------------- 

 

12. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Comissão de Fábrica da 

Igreja Paroquial de Santo André de Ancede, no valor de 11.000,00 Euros, destinado à obra de 

“Restauro e pintura da Torre da Capela das Boas Novas” – 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 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com seis votos a favor e um voto contra do Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas, aprovar a celebração de protocolo com a Comissão de Fábrica da 

Igreja Paroquial de Santo André de Ancede, no valor de 11.000,00 Euros, destinado à obra de 

“Restauro e pintura da Torre da Capela das Boas Novas”. ----------------------------------------------------------- 
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13. Designação do Exmo. Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo e do Ambiente, Sr. Luís Manuel 

de Carvalho, para representar o Município de Baião na outorga do contrato de Parceria 

Pública entre o Estado Português e os Municípios da Região do Noroeste – Ratificação de 

Despacho – 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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. 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 XIV). A 

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

 

15. Garantia Escrita para Pedido de Adiantamento correspondente a 50% do Apoio Público 

Aprovado da Candidatura Aconchego & Memórias – Porto Manso - 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 

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

 

 

 

 

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 16H00 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente Técnica da Secção de Expediente Geral a redigi e 

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA _________________________________________ 


