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ATA     N.º 14 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2013 
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Julho de dois mil e treze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

Técnica Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, 

no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros 

da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 
Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

 

 
I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de Julho 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º14 da Reunião Ordinária de 24.07.2013 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          2/11 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas reiterou o que já havia defendido nas últimas eleições 

autárquicas, referindo-se à sucessão de anúncios, apresentação de projectos e lançamentos da 1.ª 

pedra durante o período de pré-campanha eleitoral, por entender que não era uma mais valia para o 

concelho nem para a democracia. Assim, questionou qual tinha sido a posição do PS, quando estava 

na oposição, e quando essa também era uma prática da antiga Presidente de Câmara. -------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira congratulou-se com o sucesso da recente edição do Grande Prémio 

de Motonáutica, com uma grande adesão na modalidade de Fórmula Futura, estimulando o espírito 

competitivo e de confraternização entre todos os participantes. Referiu-se, também ao lançamento da 

1.ª Pedra do Hotel em Ribadouro, pois, numa altura em que escasseavam os investimentos e o 

emprego, era uma obra com a qual todos se deveriam congratular. Em relação à intervenção do 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, sublinhou que se tratava de um investimento privado, logo 

independente de qualquer calendário eleitoral, e, relativamente à apresentação do projeto para o 

Mosteiro de Ancede, a mesma foi realizada no momento possível após muito trabalho e empenho por 

parte da autarquia, sendo certo que a ligação do Arquitecto Siza Vieira era o garante do sucesso e da 

projecção nacional e internacional do projecto.  ------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara referiu que nas últimas semanas tinham sido apresentados os projectos 

da obra de Recuperação e Ampliação da Antiga Escola Primária de Porto Manso, da Casa Mortuária 

de Campelo, da ligação entre Valbom e Esmoriz, das piscinas de ar-livre de Ancede e da terceira fase 

do restauro do Mosteiro de Santo André de Ancede, pelo Arquitecto Siza Vieira, que iria dar uma 

dimensão mundial a um património tão relevante do nosso concelho e quer era um motivo de orgulho 

para todos. Realçou que a apresentação de projectos era importante pois permitia uma participação 

activa das pessoas, permitindo que antes do arranque das obras se pudessem colher sugestões e 

propostas. Acrescentou que foi também lançada a Primeira Pedra do novo Hotel em Ribadouro, um 

investimento privado no qual a autarquia se tinha empenhado, quer na facilitação da parceria com o 

IPP, quer na candidatura a fundos comunitários, pois tratava-se de um projecto que iria criar emprego 

e dinamizar toda a economia local. Realçou que a Câmara deveria orgulhar-se pois tinha contribuído 

activamente para estes projectos, através das suas deliberações, e que gostaria que alguns tivessem 

começado mais cedo, mas por vezes surgiam obstáculos e imprevistos que tinham de ser 

ultrapassados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas realçou que se orgulhava do trabalho da Câmara, bem como de 

todo o investimento que criava postos de trabalho e que dinamizava o concelho. No entanto, a questão 

que tinha colocado era de natureza política, ou seja, os anúncios de obras ainda não realizadas em 

período de pré-campanha eleitoral e qual a posição que o PS tomou no passado sobre a matéria. ------ 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que não era possível comparar o passado, quando tudo era 

fechado à oposição e quando era impedida de consultar projectos, com a prática actual, ou seja, com 

a abertura total de todos os projectos e outros processos da Câmara à oposição e ao público em geral, 

para que possam pronunciar-se sobre os mesmos. -------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador Paulo Pereira disse pensar que o Senhor Vereador José Carlos Póvoas estava a par 

do que era a prática no passado, para saber que não existia qualquer paralelo com o presente. No 

passado, a oposição nunca era convidada para as iniciativas da Câmara Municipal. Recordou, apenas 

como exemplos, que o Pavilhão Multiusos tinha sido inaugurado em Agosto de 2005 e que a variante a 

Santa Marinha do Zêzere tinha sido inaugurada no Dia de Reflexão para as eleições autárquicas de 

2005. Sublinhou que, também ao contrário do passado, o Senhor Presidente da Câmara suspendia o 

mandato antes das eleições precisamente para que não se confundissem os papéis. ----------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz - Conselho de Administração – 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. Empréstimos para os Centros Escolares do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial 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 III 

à presente ata. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a cedência do Auditório Municipal à 

Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Oferta de Bandeira do Município à Junta de Freguesia de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 oferta de Bandeira do Município à Junta 

de Freguesia de Ancede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Implementação do serviço Atividades de Verão, para as crianças em idade pré-escolar, no 

Jardim de Infância do Pranhô - Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V 
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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 proposta de implementação do serviço 

Atividades de Verão, para as crianças em idade pré-escolar, no Jardim de Infância do Pranhô. ----------- 

 

6. Comparticipações para a componente de apoio à família na educação pré-escolar – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, 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 as comparticipações para 

a componente de apoio à família na educação pré-escolar. ---------------------------------------------------------- 

 

7. Protocolos de colaboração celebrados entre a Câmara Municipal de Baião e a FEDRAVE, 

Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro - 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 

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, ratificar os protocolos de colaboração celebrados 

entre a Câmara Municipal de Baião e a FEDRAVE, Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da 

Região de Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Celebração de protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Profissional António do Lago Cerqueira e o estagiário Augusto Miguel 

Pereira de Carvalho - 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 

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, ratificar a celebração de protocolo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional António do Lago 

Cerqueira e o estagiário Augusto Miguel Pereira de Carvalho. ------------------------------------------------------ 

 

9. Celebração de protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Margem – Formação e Consultadoria Económica, Soc. Unip. Lda. e os estagiários 

Adriano Soares Magalhães, Hélio Luís Sousa Freixo e Luís Filipe Alves Correia Araújo - 

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 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, ratificar a celebração de protocolo de formação em 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º14 da Reunião Ordinária de 24.07.2013 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          5/11 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Margem – Formação e Consultadoria 

Económica, Soc. Unip. Lda. e os estagiários Adriano Soares Magalhães, Hélio Luís Sousa Freixo e 

Luís Filipe Alves Correia Araújo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Revogação parcial da deliberação de Câmara, datada de 26 de Julho de 2012, sobre a 

cedência da Escola Básica do Outeiro - Senhora 2 - São Tomé de Covelas à respetiva Junta 

de Freguesia, e consequente revisão ou alteração do protocolo que a integrava – 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 revogação parcial da deliberação de 

Câmara, datada de 26 de Julho de 2012, sobre a cedência da Escola Básica do Outeiro - Senhora 2 - 

São Tomé de Covelas à respetiva Junta de Freguesia, e consequente revisão ou alteração do 

protocolo que a integrava. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Minuta de protocolo de cedência da antiga Escola Primária do Outeiro (Senhora Dois) – São 

Tomé de Covelas (apenas edifício com exclusão do espaço exterior envolvente) à 

Associação Portuguesa de Promoção e Intervenção Social e Comunitária - APPISC – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 minuta de protocolo 

de cedência da antiga Escola Primária do Outeiro (Senhora Dois) – São Tomé de Covelas (apenas 

edifício com exclusão do espaço exterior envolvente) à Associação Portuguesa de Promoção e 

Intervenção Social e Comunitária - APPISC. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Festas em Honra de Santa Marinha - Apoio financeiro à Comissão de Festas em 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 

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 atribuição de apoio financeiro à Comissão 

de Festas em Santa Marinha do Zêzere - Festas em Honra de Santa Marinha . ------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que, como Zezerense, registava o sucesso das Festas de 

Santa Marinha e reconhecia a boa vontade da Câmara Municipal para as apoiar, em termos 

financeiros e logísticos, pois considerando o momento actual do país era cada vez era mais difícil 

assegurar a sua realização com a mesma qualidade dos anos anteriores. --------------------------------------  
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13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Helena Maria Monteiro Magalhães 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 

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 do Município de Baião – 

Maria Rosa Botelho Grijó – 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. ------------------------------------------ 

 
15. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Gracinda Camacha Lopes – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Fátima Almeida – 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 do Município de Baião – 

Ana Maria Cardoso Filipe 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 

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 do Município de Baião – 

Maria Isabel Silva Oliveira Ferreira – 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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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 do Município de Baião – 

Alzira Soares Melo – 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 do Município de Baião – 

Alexandra Elvira Gouveia Nogueira – 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. ------------------------------------------ 

 

21. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Paula Cristina da Costa Kinguell Lopes – 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. ------------------------------------------ 

 

22. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Margarida Pinto de Carvalho Miranda – 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. ------------------------------------------ 

 

23. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Lúcia da Costa 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 

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. ------------------------------------------ 
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24. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Conceição Gomes – 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. ------------------------------------------ 

 

25. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Fátima Sousa Ricardo – 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. ------------------------------------------ 

 

26. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Patrícia da Costa 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 

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

 

27. Cedência de material à Junta de Freguesia de Valadares destinado ao alargamento do 

Caminho do Talho da Vinha e Encaminhamento de águas no Lugar de Bruzende – 

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 

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, ratificar a cedência de material à Junta de 

Freguesia de Valadares destinado ao alargamento do Caminho do Talho da Vinha e Encaminhamento 

de águas no Lugar de Bruzende. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Ancede destinado à obra de “Requalificação da sede da Junta de Freguesia e arranjos 

exteriores” no valor global de 20.577,79 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 

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 celebração de protocolo com a Junta 
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de Freguesia de Ancede destinado à obra de “Requalificação da sede da Junta de Freguesia e 

arranjos exteriores” no valor global de 20.577,79 Euros. -------------------------------------------------------------- 

 

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

Marinha do Zêzere destinado à obra de “Beneficiação do Caminho da Amoreira” no valor 

global de 3.968,64 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado à obra de “Beneficiação do Caminho da Amoreira” 

no valor global de 3.968,64 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

destinado à obra de “Pavimentação da Rua da Ceara e Rua da Quelha” no valor global de 

10.070,00 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 

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, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ovil destinado à obra de “Pavimentação da Rua da Ceara e Rua da Quelha” no valor 

global de 10.070,00 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Gestaçô destinado às obras de “Beneficiação na Calçada da Castanheira”, “Beneficiação na 

Calçada do Casal, Caminho dos Outeirinhos e Calçada da Castanheira”, “Beneficiação de 

fontanários e acessos na Tapada de Anquião e Fonte de Anquião de Baixo” e “Alargamento 

e beneficiação do Caminho de Pensais, Anquião” no valor global de 5.948,41 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gestaçô destinado às obras de “Beneficiação na Calçada da Castanheira”, “Beneficiação 

na Calçada do Casal, Caminho dos Outeirinhos e Calçada da Castanheira”, “Beneficiação de 

fontanários e acessos na Tapada de Anquião e Fonte de Anquião de Baixo” e “Alargamento e 

beneficiação do Caminho de Pensais, Anquião” no valor global de 5.948,41 Euros. -------------------------- 
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32. Regulamento do Conselho Consultivo Municipal de Turismo 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

 

33. Parceria pública para exploração e gestão do sistema de águas da Região do Noroeste – 

Documentos para ratificação e para aprovação – Proposta 

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

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

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

34. Concessão de licença especial – Local: Touça, Santa Marinha do Zêzere – Requerente: 

Sociedade Agrícola e Comercial Encosta do Zêzere, Lda. – 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 XXXIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

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

 

35. 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 XXXV). 

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

 

 

 

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, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 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 _________________________________________ 


