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ATA     N.º 10 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2013 
 

 

Aos vinte e dois 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 em Exercício, Joaquim Paulo de Sousa Pereira 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar em representação do Município junto do 

Presidente da UNITA, Isaías Samakuva, durante a sua visita institucional ao nosso concelho. ------------ 

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 10 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 em Exercício, propôs que 

o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Manifestação da intenção de 

indeferimento do pedido do Senhor António Alberto Fonseca Pinto Ferrador com registo de 

entrada nesta edilidade 2612/2013, datado de 06/05/2013, reportado ao assunto “Retirada de 

lugar de estacionamento para deficiente na Praça da Fonte Nova” e notificação dessa intenção 

ao interessado”. 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. -------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Comité das Regiões - COTER - Agradecimento – 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. Dolmen - Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega - 

Assembleia Geral Ordinária – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Alienação em Hasta Pública: Constituição da Comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – 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. Alienação em Hasta Pública: Constituição da Comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – 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. ------------------------------------------ 
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5. Ratificação da aceitação do CLDS+ para os próximos 24 meses – 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. Atribuição de apoio à Porto de Baião - Associação Recreativa e Cultural  – 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 dos presentes, aprovar a proposta. O Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 

proposta, atendendo ao artigo 44.º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Atribuição de apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Ovil – 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 extraordinário à Junta 

de Freguesia de Ovil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Cruz do Douro destinado à obra de “Alargamento da Calçada de Gaia” no valor global de 

12.911,86 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Alargamento da Calçada de Gaia” no valor 

global de 12.911,86 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

de Ancede destinado à obra de “Alargamento e beneficiação da Rua de Canastrês” no valor 

global de 9.309,84 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 IX 

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 de Ancede destinado à obra de “Alargamento e beneficiação da Rua de 

Canastrês” no valor global de 9.309,84 Euros. --------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Concurso público de concessão da exploração do bar das Piscinas Descobertas de Campelo 

e 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 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 e submeter o assunto à 

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

 

11. Concurso público de concessão da exploração do bar do Pavilhão Multiusos 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 proposta e submeter o assunto à 

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

  

12. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Vilares, Campelo - Requerente: Amândio 

Pereira Nogueira – 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 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 proposta atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. 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 XIII). A 

Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Reconhecimento de interesse público municipal de empreendimento turístico denominado 

“Grand Douro Hotel Marina & Spa” – 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 e submeter o assunto à 

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

 

 

15. Prestação de serviço de elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades, 

quantidades de trabalho, medições e orçamento do projeto de Conservação e Restauro 

Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede - 3.ª Fase - Decisão de Adjudicação – 

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. Manifestação da intenção de indeferimento do pedido do Senhor António Alberto Fonseca 

Pinto Ferrador com registo de entrada nesta edilidade 2612/2013, datado de 06/05/2013, 

reportado ao assunto “Retirada de lugar de estacionamento para deficiente na Praça da 

Fonte Nova” e notificação dessa intenção ao interessado – 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 de acordo com os pareceres 

técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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 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 EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


