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ATA     N.º 1 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2012 
 

 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze, 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 a 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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 justificados. ------- 

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

Pelas nove 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 ACTA 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 28 de Dezembro de 2011, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria. O Senhor Vereador Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão 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 assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Protocolo de cedência de viatura do 

Município de Baião à Junta de Freguesia de Ancede” e “Parceria com a Santa casa da 

Misericórdia de Baião para a realização de estágios profissionais no âmbito da animação de 

crianças – Ratificação”. 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 Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para desejar a todos um feliz ano, cheio de 

sucessos pessoais e profissionais. Mais desejou que o ano novo trouxesse um sentido de 

solidariedade entre todos a bem de Baião e dos Baionenses. O Senhor Presidente da Câmara 

formulou os mesmos votos aos Senhores Vereadores do PSD e a todos os Baionenses. ------------------- 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Propostas de alteração ao Orçamento 

do Estado para 2012 (Poder Local) – 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. Centro Social de Santa Cruz do Douro – Plano de Actividades e Conta de Exploração 

Previsional para o ano de 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara 

manifestou a sua congratulação pelo facto de mais uma instituição do concelho dar conhecimento ao 

Órgão do seu Plano de Actividades e Conta de Exploração Previsional. ----------------------------------------- 

 
3. Movimento de Utentes dos Serviços da Saúde - ACES Gaia 1 e Espinho/Gaia 2 - Taxas 

Moderadoras na Saúde – 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 III 

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

 
4. SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto S.A. – Tarifa a aplicar em 2012 para a actividade 

de saneamento de águas residuais – 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 IV 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 
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5. SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto S.A. – Cópia da carta enviada à Senhora Ministra 

da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território – 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 V 

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

 
6. Águas do Douro e Paiva S.A. – Versão final do Regulamento de Exploração do Serviço de 

Abastecimento de Água para consumo humano do Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água à Área Sul do Grande Porto – 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 VI 

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

 
7. REFER – Rede Ferroviária Nacional E.P.E. – Direcção Geral de Desenvolvimento da Rede – 

Linha do Douro – Supressão de passagens de Nível (PN) no concelho de Baião – 

Pavimentação do acesso entre a EM 1442 e a PN 81+464 – 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 

VII à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, de acordo com o que 

tinham assumido, exigir a automatização da passagem de nível referida. ---------------------------------------- 

 
8. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Munícipe 

Manuel Fernando Soares Ribeiro – 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. Cedência de uma máquina retroescavadora ao Centro Social de Santa Cruz do Douro para o 

transplante de árvores – 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 cedência de uma máquina 

retroescavadora ao Centro Social de Santa Cruz do Douro para o transplante de árvores. ----------------- 

 
10. Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a 

Margem - Formação e Consultadoria Económica, Sociedade Unipessoal Lda., e o estagiário 

João Miguel Cardoso Rodrigues - 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 X 
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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 o Protocolo de Formação em Contexto de 

Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Margem - Formação e Consultadoria Económica, 

Sociedade Unipessoal Lda., e o estagiário João Miguel Cardoso Rodrigues. ----------------------------------- 

 
11. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a Associação Norte Cultural Orquestra 

do Norte e a 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 minuta de protocolo de colaboração a 

celebrar entre a Associação Norte Cultural Orquestra do Norte e a Câmara Municipal de Baião. --------- 

 
12. Proposta de protocolo de colaboração – Estímulo D’Aventura – I Liga de Futsal dos 

Bombeiros Portugueses – 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 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 de colaboração – Estímulo D’Aventura – I Liga de Futsal dos Bombeiros 

Portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
13. Contrato Programa Associação Desportiva de Baião – Ratificação – 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 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, ratificar o 

Contrato Programa com a Associação Desportiva de Baião. --------------------------------------------------------- 

 
14. Contrato Programa União Juventude Zezerense – Ratificação – 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 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, ratificar o 

Contrato Programa com a União Juventude Zezerense. -------------------------------------------------------------- 

 

15. Delegação de competências na Diretora do Agrupamento de Escolas do Sudeste do 

Concelho de Baião, em matéria de gestão de pessoal não docente – 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 
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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 Delegação de 

competências na Diretora do Agrupamento de Escolas do Sudeste do Concelho de Baião, em matéria 

de gestão de pessoal não docente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
16. Pedido de pagamento em prestações do valor da taxa de concessão de sepultura – 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 pedido de pagamento em prestações do 

valor da taxa de concessão de sepultura. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
17. Parecer vinculativo para renovação e celebração de contratos de aquisição de serviços – 

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. Contrato de Prestação de serviços – Modalidade de Tarefa – 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 

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 Topónimos aos Arruamentos e números de polícia aos edifícios nas 

freguesias 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 

XIX à presente acta. 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 atribuição de Topónimos aos 

Arruamentos e números de polícia aos edifícios nas freguesias do Concelho de Baião, conforme os 

documentos apresentados na reunião e que ficarão arquivados na Divisão de Gestão e Planeamento 

Urbanístico - Secção de Toponímia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Pedido de certidão de prédio em ruínas – Local: Lugar de Vila Nova, Freguesia de Santa Cruz 

do Douro – Requerente: Cândida Dias Solicitadora (Ent. Ext. 9470/2011) – 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 
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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 atendendo 

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

 

21. Pedido de certidão de prédio em ruínas – Local: Lugar de Cedofeita, Freguesia de Santa 

Cruz do Douro – Requerente: Cândida Dias Solicitadora (Ent. Ext. 9469/2011) – 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 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 

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

 

22. 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 XXII). A 

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

 

23. Protocolo de cedência de viatura do Município de Baião 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 

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 celebração de protocolo de cedência de 

viatura do Município de Baião à Junta de Freguesia de Ancede. --------------------------------------------------- 

 

24. Parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Baião para a realização de estágios 

profissionais no âmbito da animação de crianças – 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 

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, ratificar a parceria com a Santa Casa da 

Misericórdia de Baião para a realização de estágios profissionais no âmbito da animação de crianças. - 

 
 

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 16.30. 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 _________________________________________ 


