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ATA     N.º 11 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2013 
 

 

Aos doze dias do mês de Junho 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

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 22 de Maio 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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Senhor Presidente da Câmara referiu-se à inauguração do Centro Comunitário de Teixeiró, um espaço 

condigno para a formação cívica e religiosa e também para o desenvolvimento de actividades sócio-

culturais destinadas a servir a comunidade. De seguida, agradeceu a todos os Senhores Vereadores 

pela presença digna e institucionalmente elevada como tinham participado nas comemorações dos 

500 anos do Foral, iniciativa que muito valorizou a história e a identidade do nosso concelho. 

Terminou, convidando todos os presentes para a inauguração da Escola Secundária de Baião, no dia 

15 de junho, num investimento público superior a 12 milhões de euros. Sublinhou que Baião tinha bons 

indicadores de resultados académicas e certamente que a melhoria das instalações iria contribuir 

ainda mais para esses resultados positivos. Nesse mesmo dia seria também inaugurado o Parque de 

Estacionamento junto à escola, uma obra muito desejada pela comunidade educativa, pais e 

moradores, seguida da inauguração do acesso ao interior do lugar de Urgueira, Valadares, 

correspondendo aos anseios da comunidade e acabando com o seu isolamento. ----------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas deu os parabéns a quem teve a responsabilidade de organizar 

as comemorações dos 500 anos do Foral, um evento épico que, caso fosse o futuro Presidente da 

Câmara, se o povo lhe confiasse o cargo, iria garantir a sua continuidade. Registou, como sugestão, a 

introdução de intervalos durante as encenações para que alguém pudesse explicar ao público as 

histórias que estavam a ser recriadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras e a sugestão do Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas que considerou muito oportuna. De seguida informou a Câmara de que havia disponibilidade 

financeira para pagar os subsídios de férias aos funcionários, mas, perante todas as notícias que 

estavam a vir a público, importava clarear o assunto, através de pareceres, e de seguida agir em 

conformidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse lamentar que alguém tenha a veleidade de retirar direitos 

adquiridos aos trabalhadores, como nos casos dos subsídios e das reformas. Defendeu que todos os 

trabalhadores deveriam ser tratados com equidade e os seus direitos salvaguardados pelo Estado. ---- 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português - Projecto de Lei n.º 140/XII/2.ª (GOV) – 

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

 
2. Reorganização Administrativa Territorial Autárquica - Resolução do Conselho de Ministros 

N.º 34/2013 – 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 ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 
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3. Ministério da Economia e do Emprego - Secretaria de Estado da Energia - Novos concursos 

nas redes de gás – 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 ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 
4. Cedência do Auditório Municipal à Acribaimar – Associação de Criadores de Gado 

Baião/Março - 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 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 Municipal à 

Acribaimar – Associação de Criadores de Gado Baião/Março. ------------------------------------------------------ 

 
5. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo - Ratificação – Proposta  

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

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

à presente 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 Municipal à Casa 

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

6. Fixação de preços de venda de artigos promocionais alusivos às Comemorações dos 500 

anos do Foral de Baião - Ratificação  – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a fixação de preços de venda de artigos 

promocionais alusivos às Comemorações dos 500 anos do Foral de Baião. ------------------------------------ 
 

7. Normas Provisórias do Campus de Férias – 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar as 

Normas Provisórias do Campus de Férias. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Campus de Férias - Uma Aventura na História - Fixação de Preços de inscrição – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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 proposta. ------------------- 
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9. Cedência do prédio urbano (antiga escola primária) sito no Lugar de Míguas, Freguesia 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 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 cedência do prédio urbano (antiga escola 

primária) sito no Lugar de Míguas, Freguesia de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------ 

 
10. Justificação notarial do prédio urbano, sito no Lugar da Igreja, Freguesia de Santa Marinha 

do Zêzere e antiga sede da Junta de Freguesia – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 
11. Justificação notarial do prédio urbano, sito na Praça D. Manuel de Castro, Freguesia 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 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 proposta. ------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara informou de que a OBER tinha solicitado a cedência das instalações 

da Praça D. Manuel de Castro, para a instalação da sua creche, recuperando em contrapartida o 

edifício e pagando uma renda mensal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12. Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural do Rodo - 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 

XII 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 cooperação entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo. ------------------------------ 

 
13. Protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Lamego - 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 

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, ratificar o Protocolo de parceria entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. ---------------------------------- 
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14. Minuta de protocolo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Empresarial 

de Baião (AEB), para a promoção de estágios profissionais e a empregabilidade dos jovens 

do Concelho de Baião através de medidas designadas por “Passaporte de Emprego” e 

“Passaporte Emprego Agrícola” – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional e Ensino 

Superior, 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 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------- 

 
15. Cedência de material à Junta de Freguesia de Tresouras destinado à execução de um muro 

no Caminho de Espinhal – 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 cedência de material à Junta de 

Freguesia de Tresouras destinado à execução de um muro no Caminho de Espinhal. ----------------------- 

 
16. Cedência de material à Junta de Freguesia de Valadares para arranjo do acesso às Ribeiras 

– 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 unanimidade, aprovar a cedência de material à Junta de 

Freguesia de Valadares para arranjo do acesso às Ribeiras. -------------------------------------------------------- 

 
17. Cedência de material à Junta de Freguesia de Teixeiró destinado à execução de muros nos 

Lugares de Pontão e Casas 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 

XVII 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 de material à Junta de 

Freguesia de Teixeiró destinado à execução de muros nos Lugares de Pontão e Casas Novas. ---------- 

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

da Teixeira destinado à obra de “Reconstrução de muro em Petada - Teixeira” no valor 

global de 1.500,00 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 

XVIII 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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia da Teixeira destinado à obra de “Reconstrução de muro em Petada - Teixeira” no 

valor global de 1.500,00 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propósito dos protocolos adicionais o Senhor Presidente da Câmara explicou as razões para os 

mesmos: em primeiro lugar eram necessidades das freguesias e das pessoas, depois a autarquia não 

tinha condições para resolver de imediato as questões com as equipas de administração directa e, por 

último, eram compromissos que as juntas se prontificaram a resolver em prol das populações. ----------- 

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

de Grilo destinado à obra de “Execução de muro e abertura do acesso do Caminho da 

Ribeira ao Seixo” e conclusão das obras “Reforço do Fontanário de Vila Cova, Muro de 

suporte e Pavimentação na Rua das Tapadinhas e 3.ª Fase do Caminho da Pedrinha Branca” 

no valor global de 14.932,00 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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Grilo destinado à obra de “Execução de muro e abertura do acesso do Caminho 

da Ribeira ao Seixo” e conclusão das obras “Reforço do Fontanário de Vila Cova, Muro de suporte e 

Pavimentação na Rua das Tapadinhas e 3.ª Fase do Caminho da Pedrinha Branca” no valor global de 

14.932,00 Euros ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de Tresouras destinado à obra de “Execução de passeios na Rua Central de Parada”, no 

valor global de 23.216,70 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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Tresouras destinado à obra de “Execução de passeios na Rua Central de 

Parada”, no valor global de 23.216,70 Euros. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

de Viariz destinado às obras de “Beneficiação do Caminho dos Covalinhos”, “Beneficiação 

da Rua de Nossa Senhora das Leiras, Avezudes”, “Beneficiação da Rua de Cimo do Povo, 

Avezudes”, “Beneficiação do Caminho do Aguilhão”, no valor global de 12.498,40 Euros – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 
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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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Viariz destinado às obras de “Beneficiação do Caminho dos Covalinhos”, 

“Beneficiação da Rua de Nossa Senhora das Leiras, Avezudes”, “Beneficiação da Rua de Cimo do 

Povo, Avezudes”, “Beneficiação do Caminho do Aguilhão”, no valor global de 12.498,40 Euros. ---------- 

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

destinado às obras de “Beneficiação da Rua de Orveda” e “Beneficiação do Caminho de 

Monteira”, no valor global de 14.480,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Viariz destinado às obras de “Beneficiação da Rua de Orveda” e “Beneficiação do 

Caminho de Monteira”, no valor global de 14.480,00 Euros. --------------------------------------------------------- 

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

Tresouras destinado ao “Fornecimento e colocação de Placas Direccionais”, “Fornecimento 

de Abrigo de Passageiros”, “Cobertura para tanque público (Quebrada)”, “Reconstrução de 

muro em Caminho de Sob Calvos” e “Arranjo Urbanístico à entrada de Tresouras”” no valor 

global de 10.000,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Tresouras destinado ao “Fornecimento e colocação de Placas Direccionais”, 

“Fornecimento de Abrigo de Passageiros”, “Cobertura para tanque público (Quebrada)”, “Reconstrução 

de muro em Caminho de Sob Calvos” e “Arranjo Urbanístico à entrada de Tresouras”” no valor global 

de 10.000,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação dos passeios entre as sepulturas do 

cemitério”, no valor global de 4.000,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação dos passeios entre as sepulturas do 

cemitério”, no valor global de 4.000,00 Euros. --------------------------------------------------------------------------- 
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25. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Valadares destinado às obras de “Alargamento e construção de muro na Rua do Soalheiro”, 

“Pavimentação do Caminho da Arregada”, Beneficiação da Rua da Mó”, “Beneficiação da 

entrada da Rua de Bruzende”, “Beneficiação na Rua do Couce”, Beneficiação no Lugar da 

Ermida” e “Beneficiação na Rua do Loureiro”, no valor global de 10.000,00 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 

XXV 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 de Valadares destinado às obras de “Alargamento e construção de muro na Rua do 

Soalheiro”, “Pavimentação do Caminho da Arregada”, Beneficiação da Rua da Mó”, “Beneficiação da 

entrada da Rua de Bruzende”, “Beneficiação na Rua do Couce”, Beneficiação no Lugar da Ermida” e 

“Beneficiação na Rua do Loureiro”, no valor global de 10.000,00 Euros. ----------------------------------------- 

 

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

destinado à obra de “Beneficiação da Rua do Rato - 2.ª Fase”, no valor global de 14.000,00 

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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gôve destinado à obra de “Beneficiação da Rua do Rato - 2.ª Fase”, no valor global de 

14.000,00 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. Proposta de instauração de inquérito – 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. ------------------------------------------ 

 

28. Minuta de contrato de comodato com o Instituto de Segurança Social, I.P. – 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 

XXVIII 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 de Minuta de contrato de 

comodato com o Instituto de Segurança Social, I.P. -------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para a visita do Senhor Secretário de 

Estado da Solidariedade Social, Marco António Costa, no dia 21 de Junho, para a assinatura deste 

protocolo. Sublinhou que Baião seria o primeiro concelho a integrar os serviços de prestações sociais 

do Instituto da Segurança Social. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29. Candidatura ao programa “Reabilitar para Arrendar” do Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana (IHRU) – 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 

XXIX 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. ------------------------------------------ 

 

30. Protocolo de cooperação no âmbito da prestação desportiva de atleta Baionense nos 

campeonatos de mundo de orientação de precisão WTOC 2013, na Finlândia - 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 

XXX 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 cooperação no âmbito da 

prestação desportiva de atleta Baionense nos campeonatos de mundo de orientação de precisão 

WTOC 2013, na Finlândia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

31. Minuta de protocolo de cooperação para a instalação e dinamização de um Centro 

Interpretativo Ambiental em Baião (Reixela) – 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 

XXXI 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 a assunto à 

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

 

32. Alteração ao actual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de 

paragem e estacionamento proibidos na Rua Pinheiro Manso na Freguesia de Ancede – 

Proposta 

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

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

XXXII 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 a assunto à 

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



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º11 da Reunião Ordinária de 12.06.2013 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          10/13 

 

33. Regulamento Interno de Funcionamento e do Horário de Trabalho da Câmara Municipal de 

Baião – Proposta 

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

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

XXXIII 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 o Regulamento Interno de 

Funcionamento e do Horário de Trabalho da Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Carlos Póvoas perguntou se tinha sido ouvida a Associação de 

Trabalhadores e qual o seu parecer, sendo que se fosse positivo nada tinha a opor. ------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara confirmou o parecer positivo por parte da Associação de 

Trabalhadores e referiu que, caso subsistissem dúvidas sobre este regulamento, o Sector de Recursos 

Humanos estaria disponível para prestar todos os esclarecimentos ----------------------------------------------- 

 

34. Abertura do concurso público para a concessão do direito de exploração do Parque de 

Campismo Rural da Quinta do Fojo em Ribadouro – 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 

XXXIV 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

35. Autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a Associação de 

Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de Jacinto”, relativamente à obra de 

“Requalificação do Cais Coberto de Aregos” – 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 

XXXV 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara informou de que se tratava de uma candidatura financiada pela 

Dolmen e destinada à recuperação da Estação de Aregos, para aí serem colocados produtos locais e 

promocionais, valorizando toda a zona do Douro, em parceria com o Município de Resende e de 

Cinfães. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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36. Autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com o Centro Social de 

Santa Cruz do Douro destinado à execução da obra de Ampliação do Lar de Idosos – 

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 

XXXVI 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara recordou todo o processo relacionado com a ampliação do lar do 

Centro Social de Santa Cruz do Douro com o intuito de lhe conferir sustentabilidade. Explicou que o 

projecto iria contar com o apoio da Dolmen, da Segurança Social e, após aprovação por parte dos 

órgãos, também da Câmara Municipal. Sublinhou que a presente proposta e declaração de 

compromisso plurianual, no valor de 150 mil euros e com efeitos a partir de 2014, era baseada no 

pressuposto de que a Segurança Social iria manter o compromisso assumido em comparticipar o 

projecto em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

37. 3.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 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 

XXXVI 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

38. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 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 

XXXVIII à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. O assunto será submetido ao conhecimento 

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

 

39. 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 

XXXIX). A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------- 
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40. ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses - Proposta de Lei N.º 122/XII - 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - 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 

XL 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 ao 

conhecimento da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

Inscreveu-se o Senhor Miguel Pereira Martinho, residente em Pinheiro Manso, Freguesia de Ancede, 

que, sendo proprietário de uma fracção do edifício Pinheiro Manso, explicou que o prédio não tinha 

sido devidamente concluído pelo empreiteiro, sendo que os condóminos estavam a tentar resolver 

alguns pormenores pendentes, como a questão do trânsito com a colocação de sinalização de 

paragem e estacionamento proibidos naquela rua. De seguida alertou a Câmara para a existência de 

um estabelecimento comercial no prédio, com um alvará de funcionamento até às 02H00, no entanto, 

eram muitas as vezes que o ruído causado pelos clientes na esplanada se prolongava até às 03H00 

ou 04H00. Alertou, ainda, para o facto dos clientes do café utilizarem uma rua de saída do local que, 

ao subir, provocava instabilidade nas viaturas o que poderia vir a causar acidentes. Sublinhou que o 

café era bem-vindo e útil no local, mas o problema era o ruído causado durante a noite. -------------------- 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu a intervenção de um cidadão que era um exemplo no 

cumprimento das suas obrigações cívicas. Após auscultar a Dra. Paula Loureiro, Coordenadora do 

Gabinete Jurídico da autarquia, informou o munícipe de que era importante que o condomínio fizesse 

chegar as suas preocupações por escrito à Câmara Municipal para serem devidamente analisadas 

pelos serviços do Urbanismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausentou-se dos trabalhos o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro, 

tendo o Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara assumido as funções de Presidente da Câmara em 

Exercício. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício, em função do exposto e das informações do Gabinete 

Jurídico, sugeriu ainda que o munícipe reunisse com o Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo 

para consultar o processo e, dessa forma, poderem avaliar melhor as situações reportadas. -------------- 
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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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, 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  

 

_____________________________________________ 
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______________________________________ 
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