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ATA     N.º 5 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2013 
 
 

Aos treze dias do mês de Março 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 em Exercício, Dr. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros da 

Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Dr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira por se encontrar em representação do Município, 

numa jornada de trabalho, em Londres, no âmbito do Programa Da Vinci, sobre a importância do 

turismo para o desenvolvimento sustentável. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 27 de Fevereiro 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 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à Casa 

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

 

2. Cedência do Auditório Municipal ao Partido Social Democrata 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 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 cedência do Auditório Municipal ao 

Partido Social Democrata de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara disse que no seu entendimento os partidos 

políticos estavam ao serviço da causa pública e, por isso, sempre defendeu a cedência dos 

equipamentos públicos para as suas actividades, desde que salvaguardada a dignidade e a boa 

conservação dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Carlos Póvoas também manifestou concordância por entender que os 

equipamentos públicos deviam estar ao serviço público e os partidos políticos tinham sido criados para 

servir a causa pública, sendo que este era um princípio que iria sempre guardar. ----------------------------- 

 

3. Futebol Clube de Frende - Pedido de cedência de máquina da autarquia – 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 de máquina da autarquia ao 

Futebol Clube de Frende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Cedência de transporte à 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 IV 

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 cedência de transporte à Associação 

Sócio-Cultural de Santa Maria de Frende --------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António Joaquim Nunes Pereira – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 
6. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António Almeida Coelho – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 
7. Apoio à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede destinado ao “Banco 

de Leite para São Tomé e Príncipe” – 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 o apoio à Comissão Fabriqueira da 

Paróquia de Santo André de Ancede destinado ao “Banco de Leite para São Tomé e Príncipe”. ---------- 

 
8. Atribuição de apoio às entidades inscritas no Desfile de Carnaval 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 às entidades inscritas 

no Desfile de Carnaval 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para 

aquisição de materiais destinados à transformação de viatura em camião palco – 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 atribuição de apoio à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para aquisição de materiais destinados à transformação 

de viatura em camião palco. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere - Ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes no Município – 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 apoio à Junta de Freguesia de Santa 

Marinha do Zêzere - Ocupação de espaços na feira por feirantes residentes no Município. ----------------- 

 

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

de Ancede destinado à obra de “Pavimentação da Rua dos Lodinhos” e “Pavimentação na 

Rua das Fontainhas” no valor global de 8.968,80 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 adicional com a 

Junta de Freguesia de Ancede destinado à obra de “Pavimentação da Rua dos Lodinhos” e 

“Pavimentação na Rua das Fontainhas” no valor global de 8.968,80 Euros. ------------------------------------- 

 

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

de Ancede destinado à obra de “Beneficiação do acesso ao Lugar de Pendurada (1.ª fase)” 

no valor global de 11.554,00 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 

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, aprovar a celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Ancede destinado à obra de “Beneficiação do acesso ao Lugar de Pendurada 

(1.ª fase)” no valor global de 11.554,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara informou de que se tratava de uma questão cuja 

resolução já tinha sido solicitada há muito tempo pelos moradores, tendo até sido notícia nos meios de 

comunicação social, uma vez que se travava de um acesso apenas pedonal e muito acidentado e a 

Junta de Freguesia tinha encontrado a melhor solução para corresponder aos anseios das pessoas. --- 

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

Tomé de Covelas destinado à obra de “Construção do parque de estacionamento e 

fontanário junto à Igreja Paroquial (2.ª Fase)” no valor global de 12.480,00 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 

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 celebração de com a Junta de Freguesia 
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de São Tomé de Covelas destinado à obra de “Construção do parque de estacionamento e fontanário 

junto à Igreja Paroquial (2.ª Fase)” no valor global de 12.480,00 Euros. ------------------------------------------ 

  

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

Teixeira destinado à obra de “Beneficiação do caminho de acesso ao Polidesportivo” 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Teixeira destinado à obra de “Beneficiação do caminho de acesso ao Polidesportivo” no 

valor global de 10.000,00 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos do Monte, no valor de 13.650,00 €, destinado à obra 

de “Requalificação da Capela de Santa Comba - Telões” – 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 celebração de protocolo com a Comissão 

de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos do Monte, no valor de 13.650,00 €, destinado à 

obra de “Requalificação da Capela de Santa Comba - Telões”. ----------------------------------------------------- 

 

16. Alteração ao actual Regulamento Municipal de Trânsito - Colocação de sinalização de 

trânsito proibido a veículos de peso bruto superior a 3.500 kg na Rua da Portela, 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 

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 proposta. ------------------------------------------ 

 

17. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas – Associação Cultural e Recreativa de 

Santa Cruz do Douro – 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 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 proposta e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
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18. Classificação de empreendimentos turísticos e Registo de estabelecimentos locais - 

Comissão de Vistorias – 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 XVIII 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. ----------- 

 

19. 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 XIX). A 

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

 

20. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito - Colocação de sinalização na Rua Eng.º 

Adelino Amaro da Costa - 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 

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Inscreveu-se o Senhor Francisco Jesus Barbosa, residente na Freguesia de Ribadouro, que solicitou a 

recolocação de um sinal de trânsito de “Aproximação de estrada com propriedade” na saída do Centro 

Cívico da Pala. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H30 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 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


