CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 8

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------Ausências: Senhor Vereador Gil Jorge Soares da Rocha por motivos profissionais e considerados
justificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Abril 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º08 da Reunião Ordinária de 24.04.2013
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão
deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Cedência do Auditório Municipal à
Cooperativa Cultural de Baião – Fonte do Mel, C.R.L”, “Contrato Programa Associação
Desportiva de Baião” e “Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a
Comissão de Fábrica da igreja Paroquial da Freguesia de Teixeiró, no valor de 6.051,72 Euros,
destinado à aquisição de equipamento para o Centro Paroquial de Teixeiró”. A Câmara deliberou,
por unanimidade e individualmente, aceitar a admissibilidade das referidas propostas, as quais
passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas. -------------------------------------Senhor Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos os Senhores Vereadores no Seminário
da COTER, comissão do Comité das Regiões. Agradeceu, igualmente, o trabalho desenvolvido pelos
funcionários da autarquia, designadamente do Gabinete de Imprensa (Dra. Vera Alves e Dr. Miguel
Silva) e do responsável pela logística (Sr. Armando Pinho), bem como do Dr. Campos Neves que
ajudou na organização e estruturação do debate. Sublinhou e agradeceu o apoio e colaboração da
Câmara Municipal do Porto, através do seu Presidente, Dr. Rui Rio, do Presidente da Assembleia,
Eng.º Valente Oliveira e da responsável pelo Gabinete de protocolo, Dra. Raquel Maia. Referiu que a
importância da cooperação inter-regional, transfronteiriça e internacional foi uma das principias
conclusões do debate realizado. Seguidamente, convidou todos os presentes para a Sessão Solene
Comemorativa do XXXIX Aniversário do 25 de Abril, seguido da inauguração do Pólo Escolar de Santa
Cruz do Douro, que seria apadrinhado pelo Sr. Mário Soares que, no entanto, por motivos de saúde,
não iria poder estar presente na cerimónia. Informou a Câmara de que tinha estado em reunião com o
Eng.º Silva Carvalho, das Águas do Douro e Paiva, na qual tinha ficado estabelecido o início das obras
de saneamento em Frende, Loivos da Ribeira e Tresouras, e ainda a assinatura do protocolo para a
requalificação da ETAR de Campelo e de Santa Marinha do Zêzere. --------------------------------------------Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou o trabalho e esforço dos funcionários da autarquia no
seminário do Comité das Regiões. Disse que tinha sido um grande evento, e por isso orgulhava-se do
trabalho político que tinha sido feito, e defendeu que quanto mais se proteger e defender a imagem de
Baião, mais positivo seria para o nosso concelho. Realçou que a imagem de Baião era cada vez
melhor e por isso todos deviam estar orgulhosos pois era uma mais valia para todos os baionenses.
Disse, que também o apoio a instituições como a Associação Desportiva de Baião, que também era
uma “marca do concelho”, com uma forte aposta na formação de crianças e jovens, também contribuía
para a boa imagem do concelho, nas áreas do desporto e da saúde. Pelo exposto, deixou ficar um
bem-haja à Câmara por todas as iniciativas de promoção do nosso concelho. --------------------------------Senhora Vereador Ivone Abreu disse congratular-se com o facto de um concelho pequeno como o de
Baião ter dado uma visão tão grande e significativa, como ficou patente no seminário do Comité das
Regiões. Disse partilhar das palavras do Senhor Vereador José Carlos Póvoas sobre a importância do
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evento para a imagem do nosso concelho. Baião e a sua Câmara Municipal, disse, deu à região e ao
país uma lição de democracia ao mais alto nível, com a presença dos senhores Vereadores da
Oposição no evento. Registou, ainda, a presença em Baião do Director Geral do CPI do Governo de
Moçambique, Dr. Lourenço Sandro, que reuniu com os empresários do nosso concelho e onde
estiveram também presentes o Presidente da Associação Empresarial de Baião, Sr. Paulo Portela, e o
Presidente da Associação Cultural Luso-Moçambicana, sedeada no concelho de Baião, Eng.º Abel
Ferreira. Disse que houve uma manifestação de grande interesse nas empresas do sector da
construção civil, da formação profissional de exigência e de qualidade, das novas tecnologias, entre
outras áreas. Informou de que nessa reunião tinha proposto a criação de uma aliança entre as
empresas da região de forma a poderem avançar para um projecto alargado a diversas áreas, viável
economicamente, e com vista a um futuro investimento. Concluiu, informando a Câmara de que
relativamente à formação profissional, tinha passado a ser legalmente exigido uma formação prévia
para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, pelo que iria ser feita uma divulgação desse
obrigatoriedade junto dos produtores e agricultores do nosso concelho. ----------------------------------------Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras do Senhor Vereador José Carlos Póvoas sobre
o Comité das Regiões, subscritas também pela Senhora Vereadora Ivone Abreu, sublinhando que
tinha sido um momento de grande afirmação do nosso concelho. Realçou que também a Escola
Secundária de Baião estava a apostar, e bem, na cooperação institucional com parceiros exteriores,
contribuindo também para a divulgação do nosso concelho. Assim, todos se deveriam orgulhar com a
valorização do nome de Baião. Pediu, também, a presença e o empenhamento de todos os Senhores
Vereadores nas comemorações dos 500 anos do Foral de Baião, a realizar nos dias 1 e 2 de junho ---Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou novamente que o seminário tinha sido uma grande
aposta para a imagem de Baião. Recordou, também, a importância do placard de divulgação do
concelho “Baião Vida Natural – Tão perto e tão longe”, colocado à entrada do concelho, realçando que
os milhares de pessoas que por lá passavam ficavam, consequentemente, com uma boa imagem de
Baião e isso tinha retorno. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Ivone Abreu, disse que
a democracia era real quando as pessoas eram civilizadas e se tratavam com respeito e com
elevação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Ivone Abreu referiu que assim o era pois o “timoneiro deste barco”, o Senhor
Presidente da Câmara, dava o exemplo. ---------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara agradeceu mas sublinhou que o barco só ia no bom caminho em
resultado do bom trabalho de uma equipa. De seguida, apresentou cópias das principais notícias
publicadas na imprensa sobre o seminário do Comité das Regiões, documentos que ficam anexos e
fazem parte integrante desta acta. ------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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1. Cedência do Auditório Municipal OBER - Obra de Bem Estar Rural 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 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, aprovar a cedência do Auditório Municipal OBER Obra de Bem Estar Rural de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à Santa
Casa da Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Minuta de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do
Douro para cedência da Escola de Porto Ferrado - Santa Cruz do Douro – 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 minuta de protocolo entre a Câmara
Municipal de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro para cedência da Escola de Porto
Ferrado - Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Contrato Programa Associação Amigos de São Tomé de Covelas – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e do Associativismo, 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 o
Contrato Programa Associação Amigos de São Tomé de Covelas. -----------------------------------------------5. Atribuição de apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro - Projecto
“O Renascer do Comboio” – 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 atribuição de apoio extraordinário à Junta
de Freguesia de Santa Cruz do Douro - Projecto “O Renascer do Comboio” . --------------------------------Ata N.º08 da Reunião Ordinária de 24.04.2013
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6. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Grilo – Conservação e
limpeza de valetas, bermas e caminhos – 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 o protocolo de delegação de competências
na Junta de Freguesia de Grilo – Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos. ----------------7. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de
Loivos do Monte destinado às obras de “Construção e arranjo junto à nascente de água e
junto ao Centro Cívico” e “Requalificação da Rua Carlos Azeredo” 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
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 Loivos do Monte destinado às obras de “Construção e arranjo junto à nascente de água
e junto ao Centro Cívico” e “Requalificação da Rua Carlos Azeredo” no valor global de 10.000 Euros. -8. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de
Gestaçô destinado à obra de “Execução de muro no Caminho das Padeiras - Urgares” no
valor global de 2.120,00 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 proposta de celebração de protocolo com
a Junta de Freguesia de Gestaçô destinado à obra de “Execução de muro no Caminho das Padeiras Urgares” no valor global de 2.120,00 Euros.------------------------------------------------------------------------------9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Deolinda Soares –
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. ------------------------------------------
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10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Armandina Pereira
Borges – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Alice Ribeiro
Cardoso – 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. -----------------------------------------12. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Miquelina dos
Anjos 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
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. -----------------------------------------13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Paula Ribeiro
Monteiro – 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. -----------------------------------------14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Mário Joaquim Bernardo
da Cruz – 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 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. ----------15. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Ilda Rosa pereira Vieira
Pinto – 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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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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Paula Cristina Soares
Dias – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Cristina Maria Teixeira
Cardoso – 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 proposta. -----------------------------------------18. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Edite Azeredo –
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
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------19. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Elvira Conceição
Monteiro Magalhães – 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 proposta. -----------------------------------------20. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Rita de Jesus Miranda
Loureiro Soares – 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. ------------------------------------------
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21. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas – Centro Social de Santa Cruz do
Douro – 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
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 proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Regulamento de Venda Ambulante na área do Município 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
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 proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município 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
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 proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda do Município 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
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 proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Regulamento Municipal sobre o Licenciamento de Atividades Diversas no Município 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
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 proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º08 da Reunião Ordinária de 24.04.2013
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26. Regulamento Municipal sobre o Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais do Concelho de Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
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 proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Pedido de destaque de parcela de tereno - Local: Prado, Tijelinho, Campelo - Requerente:
Manuel Município de Baião – 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 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
atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------28. Recepção definitiva das obras de urbanização, Processo P-LOTPDM 1/1998 - Local: Campo
do Peso, Santa Marinha do Zêzere - Requerente: Acrísio Pinto Borges – 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 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
atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------29. 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 5A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente ata e dela fazem parte integrante (Anexo XXIX).
A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------30. Cedência do Auditório Municipal à Cooperativa Cultural de Baião – Fonte do Mel, C.R.L –
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 dos presentes, aprovar a Cedência do Auditório
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Municipal à Cooperativa Cultural de Baião – Fonte do Mel, C.R.L. O Senhor Presidente da Câmara
ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento nos
termos do artigo 44.º do CPA, tendo o Senhor Vice-Presidente assumido as funções de Presidente da
Câmara em Exercício. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------31. Contrato Programa Associação Desportiva de Baião – 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 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 o Contrato Programa com
a Associação Desportiva de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Paulo Pereira informou de que as previsões das despesas por parte da associação
tinham sido as correctas, no entanto as receitas estimadas não tinham sido alcançadas. Assim, o
apoio em causa era destinado a apoiar a associação que estava a lutar pela não descida de divisão. -Senhor Presidente da Câmara referiu que a autarquia estava a apelar às associações e às juntas de
freguesia, para o rigor e uma boa gestão dos seus orçamentos. Referiu que a Câmara estava a fazer
um esforço suplementar devido aos prejuízos causados pelas intempéries, bem como à necessidade
de pagamento dos subsídios de férias aos colaboradores, em função da decisão do Tribunal
Constitucional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador José Carlos Póvoas reiterou que a Associação Desportiva de Baião era uma “marca
do concelho”, que ia para além do desporto, e por isso devia ser apoiada na medida do possível. ------32. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Comissão de Fábrica da
igreja Paroquial da Freguesia de Teixeiró, no valor de 6.051,72 Euros, destinado à aquisição
de equipamento para o Centro Paroquial de Teixeiró – 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 celebração de protocolo com a Comissão
de Fábrica da igreja Paroquial da Freguesia de Teixeiró, no valor de 6.051,72 Euros, destinado à
aquisição de equipamento para o Centro Paroquial de Teixeiró. ----------------------------------------------------

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro)
Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de
minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos
termos do disposto nos números 3 e 4 do Artigo 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira
Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H00 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 _________________________________________
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