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ATA     N.º 2 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2013 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de Janeiro 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 9 de Janeiro 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 

 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que iria fazer uma intervenção cívica e que se prendia 

com a sua aprendizagem e experiência ao longo dos anos. A questão estava relacionada com várias 

queixas que lhe chegavam sobre o excesso de zelo por parte da GNR de Baião relativamente às 

multas de trânsito. No seu entender, a Câmara Municipal poderia sensibilizar as forças de intervenção 

da GNR, no sentido da sua actuação ser mais de prevenção e não de repressão para com os 

baionenses e para com quem visitava o concelho. Defendeu que quando não estavam em causa 

situações graves de incumprimento e de desrespeito, esta intolerância levava ao prejuízo do interior. -- 

Senhor Vereador Paulo Pereira recordou novamente o processo e o ponto de situação em relação à 

constituição dos Mega Agrupamentos de Escolas, que já tinha levado a uma tomada de posição por 

parte da Câmara e do Conselho Municipal de Educação. Informou de que a nova Directora Regional 

de Educação do Norte, Dra. Isabel Cruz, o tinha convidado para uma reunião e ao contrário do que 

tinha sido assumido pelo anterior director, não tinha mostrado disponibilidade para a realização de 

uma sessão pública de esclarecimentos em Baião e comunicou que o período de discussão estava 

terminado e era tempo de decisões. Após a reunião, foi enviado um ofício à DREN reiterando o convite 

para a sessão, para além de outras questões pendentes como a comparticipação do Pólo Escolar de 

Gestaçô e da Carta Educativa, que ainda não tinham sido transferidas, bem como a questão das 

“tarefeiras”, competência da DREN, e que também não estava resolvida. Assim, devido à falta de 

resolução desta questão, duas escolas do concelho não estavam a funcionar a tempo inteiro. Essas 

escolas eram Viariz, Teixeiró, sendo que tem havido, também, problemas sistemáticos com a falta de 

pessoal em Loivos da Ribeira e Tresouras, o que significava que as crianças estavam a ser 

prejudicadas, pelo que, era seu entendimento, a Câmara Municipal poderia considerar assumir esta 

despesa com a contratação de pessoal de forma a garantir a escola a tempo inteiro. Assim, e para que 

não se tivesse de aguardar pela próxima reunião de Câmara, propôs a resolução imediata da questão, 

com a contratação de tarefeiras, sendo depois o assunto trazido à Câmara para ratificação. Terminou, 

informando de que ainda não tinha sido recebida qualquer resposta por parte da DREN ao ofício 

enviado e nunca mais esteve nenhum representante daquela entidade nas reuniões do Conselho 

Municipal de Educação, o que, no seu entender, eram situações que demonstravam falta de respeito 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa manifestou concordância com o Senhor Vereador José Carlos Póvoas 

sobre a actuação da GNR no concelho. Referiu casos como a Rua Eça de Queiroz e a Rua de 

Camões, nas quais era habitual o estacionamento, e onde começaram a ser passadas multas pela 

GNR, impossibilitando o estacionamento em grande parte da vila. Referiu que a Associação 

Empresarial de Baião tinha solicitado publicamente uma maior intervenção por parte da GNR na 

questão do estacionamento, pois prejudicava os comerciantes locais, no entanto, o pedido tinha 

trazido consequências maiores do que as previstas pois sem estacionamento não haviam clientes nem 

visitantes. Por isso, no seu entender, deveria ser adoptada uma atitude de som senso e de pedagogia 
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na forma como a GNR abordava os baionenses e os nossos visitantes. Relativamente à intervenção 

do Senhor Vereador Paulo Pereira, disse que iria tentar perceber, efectivamente, o que se estava a 

passar com a falta das comparticipações referidas. Mais disse, que lhe parecia de bom senso que a 

Câmara Municipal, verificando a existência de escolas que não estavam a proporcionar iguais 

condições aos seus alunos, deveria assumir essa responsabilidade e despesa, reclamando depois o 

seu retorno a quem era responsável pela lacuna. ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse estar de acordo com a proposta do Senhor Vereador 

Paulo Pereira pois estavam em causa os interesses do concelho. No entanto, disse ficar incomodado 

com o desprezo inaceitável dos nossos governantes pelos eleitos locais. Sublinhou, que era um 

comportamento intolerável de quem não tinha nenhuma noção, sensibilidade e humildade, e cuja 

prepotência destruía um Estado e uma Administração Pública. Pelo exposto, deixou a proposta para 

que se elaborasse um documento com a posição da Câmara Municipal, a ser assinado por todos os 

seus membros, e enviado posteriormente à DREN. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira, referiu que já se tinha ponderado a hipótese de se promover uma 

comunicação de imprensa para sensibilizar e alertar a DREN para o que se estava a passar. ------------- 

Senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão colocada pelo Senhor Vereador Paulo Pereira, 

deu conta à Câmara de que, caso necessário, o assunto seria encaminhado para as vias judiciais. 

Destacou, também, que as estruturas desconcentradas do Estado não estavam a fazer a devida 

ligação entre o Governo e as autarquias locais. Sobre a actuação da GNR em Baião, sublinhou que o 

mesmo estava a acontecer no resto do país pois, tal como assumido publicamente pelo Ministro da 

Administração Interna, tinha sida dada uma “ordem política” para que fosse intensificada a fiscalização 

rodoviária nas estradas portuguesas. Referiu que também já tinha sido alertado para a questão das 

“multas” de estacionamento e disse que iria sensibilizar o Comandante da GNR de Baião para que, 

dentro daquilo que era o devido cumprimento das orientações superiores, se continuar a prosseguir 

também uma acção primordial de pedagogia. Sobre este assunto, acrescentou que por trás existia 

também uma questão cívica pois a Câmara tinha vindo a apostar na criação de parques de 

estacionamento que estavam, na maioria das vezes, subaproveitados, como o caso da Praça D. 

Manuel de Castro e do Bairro Francisco Sá Carneiro. Este último, assim que terminassem as obras, 

teria mais e melhor sinalização, principalmente para as pessoas de fora do concelho que não 

conheciam a zona. Para além destes, iriam estar ainda disponíveis os parques do Centro de Saúde e 

junto à Escola Secundária. Seguidamente, informou a Câmara de que tinha estado em reunião com o 

Presidente da ARS, juntamente com a Directora da USF Baião, Dra. Helena Oliveira, e com o 

conhecimento da Directora Executiva do ACES Tâmega, durante a qual tinham sido debatidos três 

assuntos essenciais: A abertura do parque de estacionamento, a realização de obras para a 

localização definitiva do SAP na parte superior do edifício e, por último, o funcionamento e a 

deslocalização do Rx para o novo Centro de Saúde. O Presidente da ARS informou de que não tinha 

conhecimento da situação e comprometeu-se em resolver o assunto, pelo que se aguardava pela 

concretização das preocupações manifestadas. Por último, informou também a Câmara de que as 
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recentes condições meteorológicas adversas tinham provocado alguns estragos no concelho, 

designadamente com a queda de muros, mas a Protecção Civil Municipal estava a agilizar a resolução 

dos problemas de forma a garantir a segurança de pessoas e bens. ---------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas prestou as seguintes informações relativamente aos assuntos 

debatidos na reunião do Senhor Presidente da Câmara com o Presidente da ARS: sobre o parque de 

estacionamento estavam a ser realizados os trâmites legais de forma a garantir a energia eléctrica 

necessária ao seu funcionamento; quanto à colocação do SAP na parte superior dos serviços, parecia-

lhe uma ideia racional e não via inconveniente quer para os serviços quer para os utentes e, por fim, 

quanto à deslocalização do Rx tal era possível, mas primeiro era importante saber se iria continuar ou 

não a ser assegurado esse serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa propôs que, enquanto não fosse feita a deslocalização do Rx, fossem 

colocados suportes de rampas nas escadas do antigo Centro de Saúde para facilitar o acesso a 

pessoas com mobilidade reduzida. Sublinhou que, como técnico de saúde, era preocupante e grave 

poder deixar de existir um serviço tão fundamental para o apoio aos utentes e profissionais de saúde e 

entendia que, com vontade de todos, era possível continuar a garantir o serviço, através, por exemplo, 

de um técnico a tempo parcial. Em relação à transferência do SAP para o piso superior, com a qual 

estava de acordo, existia ainda a alternativa de o manter na parte inferior passando para a parte frontal 

do edifício, solução que face às restrições e também por ser mais rápida também poderia ser 

ponderada. No entanto, no seu entender, era importante que as pessoas que estavam envolvidas no 

processo tivessem posições devidamente definidas e clarificadas para que todos percebessem em 

concreto qual o caminho a escolher. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara acrescentou que na reunião com a ARS, quando se debateu questão 

da deslocalização do Rx, também tinha proposto a solução apresentada pelo Senhor Vereador Luís 

Sousa, para além do estabelecimento de uma eventual parceria com outros municípios vizinhos. -------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou que em Baião existia um aparelho de Rx dos mais 

sofisticados que existiam e era uma pena que o serviço viesse a terminar, até porque o equipamento 

tinha sido comparticipado por fundos comunitários. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. 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 I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. Este assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro - Apoio de colaboradores da 

autarquia para colocação de uma calçada junto à ala norte da Casa do Lavrador – 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. Ratificação da atribuição de apoio autárquico ao Centro de Convívio e Apoio à Juventude e 

Idosos de Baião (CECAJUVI) – 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, ratificar a atribuição de apoio autárquico ao Centro 

de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Baião (CECAJUVI). ------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Luís Sousa disse que apesar do apoio estar inserido no 

âmbito dos critérios para atribuição de apoios, considerando que a proposta refere que a instituição 

estava com sérias dificuldades financeiras esta deveria ter feito chegar à Câmara documentação 

comprovativa do mesmo. Acrescentou que a proposta era para ratificação e referia que não tinha sido 

possível promover uma reunião extraordinária da Câmara, quando o pedido da instituição datava de 

Outubro de 2012, pelo que não se deveria ter usado essa justificação. ------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara explicou que a ratificação e a expressão utilizada advinham do facto de 

apenas no início do ano de 2013 ter sido possível a atribuição do apoio solicitado pela instituição. 

Relativamente ao Relatório de Contas o mesmo iria ser solicitado à CECAJUVI, à semelhando do que 

acontecia com as outras instituições e associações. ------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão informou de que o apoio enquadrava-se no âmbito do projecto “Apoio 

aos projectos de reforço da Rede Social” e era destinado à aquisição de uma viatura adaptada para o 

transporte de pessoas com mobilidade reduzida. ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa defendeu que era necessário haver pedagogia também nas instituições, 

uma vez que por um lado referiam ter dificuldades económicas e, por outro, se propunham a criar 

projectos e a fazer investimentos. Deu como exemplo a intenção de criação de uma sala de 

fisioterapia quando poderiam ser criados protocolos e parcerias com as outras instituições, como a 

Santa Casa da Misericórdia e a Associação Desportiva de Ancede, solução mais benéfica para todas 

as instituições de forma a se evitarem investimentos nulos e serviços sem utentes. Acrescentou que 

não estava em causa o apoio, uma vez que estava dentro do protocolado com a autarquia, mas sim o 

princípio, pois se a verba era para a aquisição de uma viatura adaptada era importante que houvesse 

já uma listagem dos utentes que iriam usufruir do serviço. ----------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara referiu que a autarquia tinha de ter regras e princípios mas também 

tinha de se ajustar às situações e, com o inevitável envelhecimento das populações, o tipo de serviços 

prestados pelas instituições de solidariedade social assumiam cada vez mais uma importância 
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redobrada. Por isso, face aos desafios do futuro, as instituições procuravam garantir novas formas de 

assegurar a sua sustentabilidade e a Câmara Municipal, convocada também para apoiar os seus 

projectos, tinha vindo a fazer um esforço para promover o diálogo e o estabelecimento de parcerias 

entre todas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Manuel Durão informou de que do Núcleo Executivo do CLASB fazia parte um 

representante das IPSS. Mais informou de que as instituições reuniam-se frequentemente para 

dialogarem e estabelecerem parcerias e consensos e, sendo sabedoras dos projectos de cada uma, 

não se tinham manifestado contra a criação da sala de fisioterapia por parte da CECAJUVI. -------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que no seu entender esta era uma matéria que iria estar 

na ordem do dia dos próximos anos. Acrescentou que as IPSS iriam ser no futuro os melhores 

parceiros das autarquias e, por isso, dever-se-ia pensar num modelo, possivelmente supra-concelhio, 

para garantir a sua sustentabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa também referiu que o pensamento de como se fazia solidariedade iria ter 

um peso significativo no futuro e defendeu que, por vezes, a dispersão de serviços pelas IPSS poderia 

vir a ser contraproducente e colocar em causa a sustentabilidade de todas as instituições, que era o 

que se queria evitar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. 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 das medidas designadas “Passaporte de Emprego” e 

“Passaporte Emprego Agricultura” – Proposta 

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

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

Superior, 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 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 das medidas designadas “Passaporte de 

Emprego” e “Passaporte Emprego Agricultura”. ------------------------------------------------------------------------- 

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

de Ancede destinado à obra de “Abertura de acesso ao Lugar de Ermelo (1.ª fase)” no valor 

de 11.816,12 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 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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Ancede destinado à obra de “Abertura de acesso ao Lugar de Ermelo (1.ª fase)” 

no valor de 11.816,12 Euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia do Grilo 

destinado às obras de “Abertura de caminho florestal para Valdego” e “Execução de muro 

no caminho florestal para Valdego” no valor de 2.544,00 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia do Grilo destinado às obras de “Abertura de caminho florestal para Valdego” e “Execução 

de muro no caminho florestal para Valdego” no valor de 2.544,00 Euros. ---------------------------------------- 

 

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

Campelo destinado às obras de “Pavimentação do Caminho de Vale de Maria, Ingilde”, 

“Pavimentação da Rua da relva, 1.ª Fase” e “Pavimentação da Rua de Sub-Souto, Amarelhe” 

no valor global de 28.080,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Campelo destinado às obras de “Pavimentação do Caminho de Vale de Maria, Ingilde”, 

“Pavimentação da Rua da relva, 1.ª Fase” e “Pavimentação da Rua de Sub-Souto, Amarelhe” no valor 

global de 28.080,00 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Gestaçô destinado à obra de “Ampliação do Cemitério de Gestaçô” no valor global de 

58.318,00 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 

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 Gestaçô destinado à obra de “Ampliação do Cemitério de Gestaçô” no valor global de 

58.318,00 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Abertura de concurso público para a concessão da exploração do bar das piscinas 

descobertas de Campelo e Santa Marinha do Zêzere e praia fluvial – 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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre este assunto, o Senhor Vereador Luís Sousa solicitou que estes concursos fossem publicitados 

de forma suficiente, através de todos os órgãos possíveis, para chegar a um maior número de 

pessoas. O Senhor Presidente da Câmara informou de que o assunto ainda iria ser submetido à 

Assembleia Municipal e, posteriormente, os concursos seriam divulgados pelos meios previstos na lei, 

designadamente a sua publicação em Diário da República, e seriam utilizados ainda outras formas de 

divulgação como a publicação em jornal e ainda através das redes sociais, site da autarquia e outras. - 

 

10. Abertura de concurso público para a concessão da exploração 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 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. Aceitação da cedência da parcela com a área de 2.298,74 m2 pertença do condomínio do 

Edifício do campo da Aveleira e afectação da mesma ao domínio público do 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 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. Projecto “Aconchego e Memória – Porto Manso”  – 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 proposta. Sobre este assunto o Senhor 

Vereador do PSD Luís Sousa apresentou declaração de voto. ------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto e após a devida autorização, o técnico da autarquia João Paulo Borges, informou 

de que o projecto de requalificação da Escola de Porto Manso, Ribadouro, tinha sido desenvolvido 

pelo Gabinete de Projectos Comunitários e na presente reunião estavam em causa duas propostas 

que eram necessárias para a candidatura ao programa PRODER: a declaração de interesse público 

municipal e a salvaguarda de uma verba para ficar em rubrica destinada ao projecto. Mais informou 

sobre os valores em causa. O projecto tinha um valor global de 177.489,24 €, com 60% de 

comparticipação do PRODER e 40% de capital próprio da Câmara Municipal. --------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que o projecto era semelhante à Escola de Mafómedes e 

enquadrava-se no conceito das paisagens milenares e no Plano Municipal de Recuperação do 
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Património Rural de Interesse Colectivo, com o objectivo de valorizar o património rural na óptica do 

interesse colectivo, enquanto factor de identidade e atratividade do território, contribuindo para a 

qualidade de vida das populações e para a valorização da paisagem, património ambiental, história e 

cultura. Assim, com este projecto Baião iria passar a ter um equipamento a montante do concelho, 

com a Escola de Mafómedes, e um segundo equipamento a jusante, com a Escola de Porto Manso. --- 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que uma vez que se tratava de uma proposta para o 

reconhecimento do interesse público municipal, a mesma deveria ter sido acompanhada do respectivo 

projecto para servir de base à votação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que o projecto, como todos os outros, estava disponível para 

consulta pelos Senhores Vereadores. Não obstante, e para um melhor esclarecimento, foi chamado à 

reunião o técnico da autarquia, Arquitecto Álvaro Ribeiro, autor do projecto, que fez uma descrição do 

mesmo, informando de que iria contemplar, nomeadamente, um local para exposições de artesanato 

local, unidades de alojamento, um espaço comum com sala de estar e de refeições com uma cozinha 

de apoio e uma área para apoio administrativo ao edifício. ----------------------------------------------------------- 

 

13. Reconhecimento de interesse público Municipal da reconversão da antiga Escola Primária 

de Porto Manso no Projecto “Aconchego e Memórias – Porto Manso – 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. Sobre este assunto o Senhor Vereador do PSD Luís Sousa apresentou 

declaração de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. 1.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 

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. Pedido de certidão de prédio em ruínas - Local: Paredes de Baixo, Rua das Fontainhas, Gôve 

- Requerente: Manuel Pinto Custódio Azeredo – 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 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 de acordo 

com os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Pedido de rectificação de certidão de destaque de parcela - Local: Lugar de Tapadas, 

Campelo – Requerente: Maria Augusta Cardoso Pinto – 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 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. 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 XVII). A 

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

 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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 17H30 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 _________________________________________ 


