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ATA     N.º 20 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2012 
 

 
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente 

Técnica, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 26 de setembro de 2012, 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, “Contrato Programa Clube Náutico de 

Ribadouro”. 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 Paulo Pereira usou da palavra para fazer uma referencia ao êxito do Grande Prémio 

de Motonáutica de Baião, realizado em Ribadouro em parceria com o Clube Náutico de Ribadouro, no 

passado fim de semana, não só pela dimensão, depois de um interregno de dez anos, como pela 

quantidade de participantes associados à prova do prémio “Fórmula Futura”, na qual participaram 

quarenta e três jovens, os quais tiveram a oportunidade de experienciarem pela primeira vez a 

possibilidade de pilotar um barco e poderem até evoluir para a prática dessa modalidade. Informou 

também que a própria Federação Portuguesa de Motonáutica disponibilizou dois barcos para os 

jovens interessados poderem usufruir da prática mais sistematizadas desta modalidade. ------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou-se com o êxito do Prémio de Motonáutica, dizendo 

que o evento muito contribui para o desenvolvimento e prestigio do nome de Baião, sendo por isso, 

fundamental captar um turismo de qualidade e que este seja visto pelo exterior de forma a dar a 

conhecer as grandes potencialidades do Concelho. Relembrou ainda que a realização deste evento 

constava do seu programa eleitoral. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara interveio para dizer que concordava com as palavras proferidas pelo 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas e felicitou o Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Paulo 

Pereira, pelo sucesso da iniciativa do Prémio de Motonáutica. Informou ainda os Membros do 

Executivo de que não esteve presente no evento devido a compromissos de ordem pessoal e familiar.  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. XX Congresso da ANMP - Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Vila do 

Conde, Eng. Mário Almeida – 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. Águas do Douro e Paiva - Tarifário de Águas e Saneamento para 2013 – 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. O assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal ao 

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

 

4. Cedência do Auditório Municipal à Vigararia de Baião para a realização da Conferência sobre 

o Concílio Vaticano II – 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 cedência do Auditório Municipal à 

Vigararia de Baião para a realização da Conferência sobre o Concílio Vaticano II. ---------------------------- 

 

5. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a munícipe 

Olga Cristina de Cabral Pinto Abreu – 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. ------------------------------------------ 

 

6. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre o Município de Baião e a 

Associação Sócio Cultural de Santa Maria de Frende – 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 minuta de protocolo de desenvolvimento 

cultural a celebrar com a Associação Sócio Cultural de Santa Maria de Frende. ------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio à Banda Marcial de Ancede para participação num encontro de Bandas – 

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 atribuição de apoio à Banda Marcial de 

Ancede para participação num encontro de Bandas. ------------------------------------------------------------------- 
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8. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Gestaçô destinado à obra de “Execução de um muro em Campos”, no valor de 5.088,00 

Euros – Proposta 

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

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

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

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

Gestaçô destinado à obra de “Execução de um muro em Campos”, no valor de 5.088,00 Euros. ----- 

 

9. Protocolo de colaboração para fornecimento de refeições escolares entre o Município de 

Baião e a Casa do Lavrador da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 e submeter o assunto à 

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

 

10. Minuta de protocolo de cedência de instalações da Casa da Juventude em Chavães – 

Proposta 

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

Excelentíssima 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 minuta de protocolo de cedência de 

instalações da Casa da Juventude em Chavães. ------------------------------------------------------------------------ 

 

11. Atribuição ao titular de cargo dirigente intermédio de 2.º grau (Chefe de Divisão), de 

despesas de representação nos termos do artigo 24.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto – 

Proposta 

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

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

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

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

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

 
12. Recepção provisória das obras de urbanização do processo LU-LOT - 3/2009 - Local: 

Avezudes, Viariz - Requerente: Artur Celestino Preto Afonso – 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 XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

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

com os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. 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 XIII). A 

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

 

14. Contrato Programa Clube Náutico de Ribadouro – 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, aprovar o 

Contrato Programa Clube Náutico de Ribadouro. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Leonel Alves Pereira, residente na Rua de Nossa Senhora da Graça, nº 821, Freguesia de Gestaçô, 

Concelho de Baião, interveio neste período, para dizer que apesar das suas limitações físicas e 

psíquicas resultantes de um acidente que lhe aconteceu no passado dia 29 de maio, está feliz por 

estar presente nesta reunião do Executivo Camarário. Aproveitou a sua presença  para enaltecer os 

serviços prestados pelo Executivo aos munícipes de Baião  e deu como exemplo  as obras de  

remodelação da  Nova  Praça da Fonte Nova. Agradeceu também  o apoio e a colaboração prestada 

pelos Senhores Vereadores da oposição. Felicitou o Senhor Presidente da Câmara por todos os seus  

êxitos alcançados,  quer na sua vida pessoal, quer profissional e pela simplicidade e humildade que 

sempre o caraterizaram ao longo dos anos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Disse que é natural da Freguesia da Teixeira, mas que vive há 13 anos em Gestaçô e por isso se 

interessa com o desenvolvimento da Freguesia e que apesar de ter desenvolvido nos últimos anos, 

alertou que Gestaçô ainda tem muito para andar. Acrescentou que o facto da freguesia ter vindo a 

perder muitos habitantes ao longo dos últimos anos também o preocupa. -------------------------------------- 

Depois aproveitou para colocar algumas questões ao Senhor Presidente da Câmara. Uma delas 

relacionada com a Rua de S. João, dizendo que esta era um ponto fundamental para o crescimento de 

Gestaçô, por isso o seu alargamento seria um grande beneficio para a população. Disse que o 
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problema do  alargamento desta rua poderá ser levantado em relação ao Senhor Justino, no entanto,  

apresentou como alternativa uma possível negociação com o Senhor Ferraz,  por ser uma pessoa 

mais sensível a estas situações. Alertou ainda para o facto de no início da mesma rua, um munícipe 

ter colocado uma vedação em arame farpado, a qual pode causar alguns transtornos às crianças e 

outros habitantes que por lá transitam. Colocou uma outra questão relacionada com um muro e uma 

poça existentes junto ao Cruzeiro da Igreja de Gestaçô sem qualquer vedação ou proteção, alertando 

para os perigos que esta situação pode causar, nomeadamente a ocorrência de qualquer acidente de 

viação ou, até mesmo, uma eventual queda das muitas crianças que passam naquele local quando se 

dirigem para a Igreja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara agradeceu todos os elogios que o Senhor Leonel lhe dirigiu, 

bem como as questões apresentadas. Informou-o de que em relação  à primeira questão, o Senhor 

Vereador do Pelouro, Luís de Carvalho se encarregará de mandar ao local os serviços de fiscalização 

no sentido de averiguar a situação e se procurar uma solução. Relativamente à segunda questão 

informou que primeiramente será necessário apurar se o muro e a respetiva poça pertence ao domínio 

publico ou privado, pelo que, também os serviços de fiscalização da Autarquia se deslocarão ao local 

para verificarem o que poderá ser feito de modo a proteger todas as pessoas que por lá passam e 

sugeriu que a verificar-se que se trata de uma situação do domínio privado, uma das soluções poderá 

passar pela colocação de um raile de proteção no limite do espaço do domínio público. -------------------- 

Por fim, o Senhor Leonel disse que não podia terminar a sua intervenção sem dizer que, está muito 

atento aos problemas da Freguesia de Gestaçô, tem muitas ideias e até já tem pensadas algumas 

soluções para muitos dos problemas, encontrando-se por isso, disponível para colaborar e apresentar 

as suas sugestões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

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

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H45 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente Técnica da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA _________________________________________ 


