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ATA     N.º 6 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2013 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Março 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. 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 13 de Março de 2013, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria com seis votos a favor e um voto de abstenção do Senhor Vereador Paulo Pereira. O Senhor 

Vereador Paulo Pereira absteve-se da votação por não ter estado presente na reunião. -------------------- 
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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 “Prestação de serviço de elaboração dos 

projetos de arquitetura e de especialidades, quantidades de trabalho, medições e orçamento do 

projeto de conservação e restauro do complexo arquitetónico do Mosteiro de Santo André de 

Ancede – 3.ª Fase – Escolha do procedimento de ajuste direto”. 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 Presidente da Câmara informou de que tinha estado em visita ao Centro de Saúde, juntamente 

com o Senhor Vereador José Carlos Póvoas, na qualidade de técnico da ARS, e a directora do ACES 

Tâmega, Dra. Cristina Ferreira, na qual tinham verificado três questões: A acessibilidade mais directa 

ao SAP, as condições de operação do Rx e a utilização e gestão do parque de estacionamento por 

parte da autarquia. Acrescentou que as questões tinham ficado praticamente definidas e acordadas 

aguardando a concordância por parte da Direcção Regional de Saúde. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas perguntou ao Senhor Vereador Paulo Pereira como tinha corrido 

a viagem a Londres e como era vista a questão do euro naquela região. De seguida, perguntou ao 

Senhor Presidente da Câmara como tinha decorrido a Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, 

desejando que bem para prestigiar o nome de Baião. Em relação à visita ao Centro de Saúde, referiu 

que todos estavam de acordo que, para uma melhor orgânica dos serviços, era necessário uma nova 

entrada para o SAP, sublinhou que iriam iniciar as obras para instalação do Rx e sobre o parque de 

estacionamento referiu que era a última questão a resolver, para que tudo corresse bem e no sentido 

do interesse do concelho. Por isso, sublinhou a disponibilidade manifestada pelo Senhor Presidente da 

Câmara para que a autarquia passasse a assegurar a gestão do parque e por isso todos deviam estar 

satisfeitos.  Estavam, assim, criadas todas as condições para se alcançar um bom acordo entre a ARS 

e o Município de Baião. De seguida, declarou que durante a campanha eleitoral tinha feito uma 

promessa aos baionenses e que era a renovação dos elementos que compunham a Vereação do PSD 

na Câmara, com o objectivo de criar novos quadros e novas pessoas para servir o concelho. Recordou 

que já tinha sido feita a substituição do Senhor Vereador Gil Rocha, pela Dra. Joana Matos e depois 

pelo Enf.º Luís Sousa, e também a sua própria substituição pelo Sr. Carlos Carvalho, sendo que seria 

altura do Dr. Joel Rocha, técnico de informática, com formação, autárquica, poder assumir funções 

pois poderia ser uma mais valia e dar muito ao nosso concelho. Por isso, pediu o apoio dos serviços 

jurídicos da autarquia para indicar o melhor caminho, dentro da legalidade, no sentido de pedir a 

suspensão do seu mandato e a respectiva substituição por este jovem quadro. ------------------------------- 

Senhor Presidenta da Câmara informou de que a Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa tinha 

sido um sucesso, à semelhança dos anos transactos, sendo que os números que tinham sido 

apurados junto dos restaurantes e produtores de fumeiros, indicavam que tinham sido vendidos cerca 
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de 7 toneladas de fumeiro e servidas cerca de 5.000 refeições. Informou de que seria entregue uma 

listagem pormenorizada dos restantes serviços e sublinhou o impacto positivo da feira em todo o 

comércio e restauração do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira convidou todos os presentes para a final da Taça de Voleibol 

Feminino, no dia 30 de Março, no Pavilhão Multiusos, com transmissão televisiva. Em relação à visita 

a Londres disse ter verificado grande cepticismo, junto dos anfitriões, em relação ao euro e à Europa, 

bem como em relação às privatizações. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere - Relatório 

e Contas 2012 – 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. Abate de bens corpóreos do património municipal – 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. Doação de bens móveis 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 III 

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

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

 

4. Segunda feira de Páscoa - Tolerância de Ponto – 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. Oferta da Bandeira do Município ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Proposta 

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

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

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a oferta da Bandeira do Município ao 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – “As 

Lontrinhas do Rio Ovil” - 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal ao 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil - “As Lontrinhas do Rio Ovil”. ------------------------------------------ 

 

7. Cedência do espaço do Largo da feira ao Circo José Torralvo – 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 cedência do espaço do Largo da feira ao 

Circo José Torralvo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. Cedência de transporte ao Grupo “Cenáculo de Oração Missionária”  – 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 cedência de transporte ao Grupo 

“Cenáculo de Oração Missionária”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Acordo de cooperação celebrado entre a Universidade Fernando Pessoa e a Câmara 

Municipal 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 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 o acordo de cooperação celebrado entre a 

Universidade Fernando Pessoa e a Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------- 

 
10. Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – Pedido de apoio para a pavimentação do 

logradouro das traseiras do edifício da Casa do Povo – 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. ------------------------------------------ 
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11. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para 

aquisição de um equipamento “Espremedor de citrinos automático” – 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 à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para aquisição de um equipamento “Espremedor de 

citrinos automático”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

de Ovil destinado à obra de “Alargamento na Rua da Seara” no valor global de 3.604,00 

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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Ovil destinado à obra de “Alargamento na Rua da Seara” no valor global de 

3.604,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Ancede destinado à obra de “Alargamento e pavimentação do acesso ao adro da Nossa 

Senhora das Boas Novas” no valor global de 4.862,21 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ancede destinado à obra de “Alargamento e pavimentação do acesso ao adro da Nossa 

Senhora das Boas Novas” no valor global de 4.862,21 Euros. ------------------------------------------------------ 

  

14. Contrato de parceria pública entre o Estado Português e os Municípios da região do 

Noroeste - Retificação – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Autorização de pagamento em prestações do valor da fatura de água fora das situações 

consignadas no artigo 63.º-A do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água – 

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. Mais deliberou, alargar a 

autorização de pagamento em prestações, nos moldes da proposta, aos valores reportados aos 

resíduos sólidos e ao saneamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
16. Autorização para construção de uma rampa para o acesso a pessoas com mobilidade 

condicionada ao interior da estação de correios - Local: Rua frei Domingos Vieira, N.º 2, 

Campelo - Requerente: CTT - Correios de  Portugal S.A. – 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 

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

 
17. Contrato Programa Futebol Clube de Frende – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

Contrato Programa com o Futebol Clube de Frende. ------------------------------------------------------------------- 

 
18. Contrato Programa Futebol Clube de Valadares – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 o 

Contrato Programa com o Futebol Clube de Valadares. --------------------------------------------------------------- 

 
19. Contrato Programa Associação Recreativa, Desportiva e Cultural do Águias Futebol Clube 

de Míguas – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 o 

Contrato Programa com a Ass. Recreativa, Desportiva e Cultural do Águias Futebol Clube de Míguas. - 
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20. Contrato Programa Associação de Modalidades Inovadoras do Gove – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 o 

Contrato Programa com a Associação de Modalidades Inovadoras do Gove. ----------------------------------- 

 

21. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social - Maria Cândida Cardoso 

Freitas - 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 

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 - Daniel José Torres 

Marizane - 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 

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 - Osvaldo 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 

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

 

24. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social - Emília Carneiro 

Magalhães Maia – 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 – 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 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º da Reunião Ordinária de 27.03.2013 
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                                                                                                          8/10 

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 – Isabel Maria 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 

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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Fernando Cruz Coelho – 

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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

28. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Elisa Ferreira de 

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 

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

 

29. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Júlia Albina 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 

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

 

30. 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 XXX). 

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31. Reconhecimento de interesse público municipal da Construção do “Núcleo de Protecção e 

Sensibilização Ambiental” – 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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

32. Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação para 

o Museu dos Transportes e Comunicações para cedência ao Município de Baião das 

instalações denominadas “Sala dos Despachantes”, “Auditório” e “Gabinetes Sala 36”, bem 

como do “Parque” que fazem parte do edifício da Alfândega, sito na Rua Nova da Alfândega 

do Porto – 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. ------------------------------------------ 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara convidou todos os Senhores Vereadores para a 

sessão de abertura da reunião da COTER, no âmbito do Comité das Regiões, no dia 18 de Abril. ------- 

 

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

quantidades de trabalho, medições e orçamento do projeto de conservação e restauro do 

complexo arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede – 3.ª Fase – Escolha do 

procedimento de ajuste direto – 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. ----------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara recordou todo o processo que deu origem a esta 

proposta e sublinhou que a aprovação da proposta iria contribuir para a projecção nacional e 

internacional do concelho. Informou de que, apesar de não ser legalmente necessário, a autarquia 

tinha consultado o Tribunal de Contas para que o processo fosse o mais rigoroso e correcto possível. - 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou a importância do património do Mosteiro de Ancede e 

o facto do projecto poder contar com o Arquitecto Siza Vieira era algo que não se poderia perder pois 

iria contribuir para a divulgação do nosso concelho além fronteiras. ----------------------------------------------- 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 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 _________________________________________ 


