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ATA     N.º 12 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2013 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Junho 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 12 de Junho de 2013, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Comunicação do início da instrução do 

processo de inquérito instaurado por deliberação de Câmara Municipal de 12 de Junho de 2013 

– Tomada de Conhecimento”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da 

referida proposta, a qual passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. --------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas perguntou se as sugestões e propostas da reunião anterior 

tinham sido cumpridas, ou seja, se tinham sido pagos os subsídios de férias aos trabalhadores 

cumprindo a lei e os seus direitos. Terminou registando um agradecimento por parte da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira pela recepção em Baião e um convite para um novo encontro de 

futebol entre os dois municípios. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira realçou que a iniciativa tinha corrido muito bem e manifestou a sua 

disponibilidade para um novo encontro, a realizar em Moimenta da Beira. De seguida, convidou os 

presentes para um passeio de BTT, organizado pela Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião e pela BTT Team Bike, no dia 30 de junho, e para o Torneio Internacional de 

Futebol em Iniciados, nos dias 29 e 30 de Junho, iniciativas com o apoio logístico por parte da 

autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho agradeceu o convite da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e 

manifestou igualmente a sua disponibilidade para um novo encontro. -------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que o subsídio de férias dos funcionários da Câmara 

Municipal tinham sido processados e pagos em Junho, tendo a Câmara Municipal sustentado a sua 

decisão num parecer da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. Também os funcionários das escolas 

integrados na autarquia tinham recebido os seus subsídios, no entanto a transferência da respectiva 

verba por parte do Ministério da Educação para a Câmara Municipal apenas iria ocorrer em Novembro. 

Sublinhou que esta medida tinha significado a existência de uma grande disponibilidade orçamental 

por parte da autarquia, uma vez que o Plano e Orçamento para 2013 tinha sido elaborado de acordo 

com a Lei do Orçamento do Estado em vigor, ou seja, antes do Acórdão do Tribunal Constitucional. ---- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou-se com a medida e propôs que se comunicasse ao 

Ministério da Educação que a Câmara Municipal tinha efectuado já o pagamento também dos 

subsídios aos funcionários das escolas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Assembleia Municipal do Município de Almada - Moção/Deliberação - Tomada de posição 

sobre a AMARSUL – 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. Cedência de instalações do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião - 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 II 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de instalações do Agrupamento 

de Escolas do Sudeste de Baião à OBER (Obra de Bem Estar Rural de Baião). ------------------------------- 

 

3. Pedido de autorização para utilização da tenda do Mosteiro 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 III 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara explicou que dos sete pedidos de cedência de espaço, três estavam 

dentro do período estrito de campanha eleitoral, necessitando por isso apenas de uma comunicação 

prévia à Câmara Municipal, no entanto, os restantes, por estarem dentro do período de pré-campanha 

já careciam de autorização prévia por parte do órgão executivo. --------------------------------------------------- 

 

4. Pedido de autorização para utilização da Praça Heróis do Ultramar – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

5. Pedido de autorização para utilização do Centro Cívico do Gôve – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 
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6. Pedido de autorização para utilização do Centro Cívico 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 VI 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

7. Pedido de autorização para utilização do Centro Cívico de 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 

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

 

8. Pedido de autorização para utilização do Centro Cívico de Gestaçô – 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. ------------------------------------------ 

 
9. Pedido de autorização para utilização da Avenida 25 de Abril – 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. ------------------------------------------ 

 
10. Apoio à Associação Desportiva de Baião - Doação de computador – 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. Festas Concelhias e de São Bartolomeu - Apoio Financeiro à Associação de Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Baião – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de Apoio Financeiro à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado às Festas Concelhias e de 

São Bartolomeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, 

no âmbito das festas Concelhias e de São Bartolomeu, para efeitos de incentivos à criação 

de gado tradicional - Raça Arouquesa – 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 transferência de verba para a Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das festas Concelhias e de São 

Bartolomeu, para efeitos de incentivos à criação de gado tradicional - Raça Arouquesa. -------------------- 

 

13. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa “Rancho Folclórico As Ceifeiras de Valadares” – 

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 minuta de protocolo de desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Cultural e Recreativa “Rancho 

Folclórico As Ceifeiras de Valadares”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Cedência de material à Junta de Freguesia de Ancede destinado à execução do muro de 

suporte à Rua Nossa Senhora das Boas Novas – 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 cedência de material à Junta de 

Freguesia de Ancede destinado à execução do muro de suporte à Rua Nossa Senhora das Boas 

Novas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da II Feira 

Franca – 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 atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de Valadares destinado à realização da II Feira Franca. -------------------------------------------------------------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º12 da Reunião Ordinária de 26.06.2013 

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                                                                                                          6/8 

 

16. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Loivos do Monte - 

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 

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 o Protocolo de delegação de competências 

na Junta de Freguesia de Loivos do Monte - Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos. -- 

 

17. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro - 

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 

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 o Protocolo de delegação de competências 

na Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro - Conservação e limpeza de valetas, bermas e 

caminhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Pavimentação de espaço público no Caminho 

da Barroca” no valor global de 585,00 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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Pavimentação de espaço público no 

Caminho da Barroca” no valor global de 585,00 Euros. --------------------------------------------------------------- 

 

19. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz para comparticipação nas obras 

do projeto “Restaurante de Tormes” – 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 maioria, com cinco votos a favor e um voto contra do Senhor 

Vereador Gil Rocha, de acordo com a posição da Comissão Política do PSD Baião, aprovar a 

atribuição de apoio financeira à Fundação Eça de Queiroz para comparticipação nas obras do projeto 

“Restaurante de Tormes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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20. Decisão definitiva do pedido do Senhor António Alberto Fonseca Pinto Ferrador, com 

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

“Retirada de lugar de estacionamento de deficiente na Praça da Fonte Nova”, e notificação 

da mesma ao interessado – Proposta 

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

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

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. 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 XXI). A 

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

 

 

22. Comunicação do início da instrução do processo de inquérito instaurado por deliberação de 

Câmara Municipal de 12 de Junho de 2013 – Tomada de Conhecimento – 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 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 15H50 Horas. E para constar se lavrou a presente 

ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior aprovação e 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


