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ATA     N.º 2 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2012 

 

Aos vinte e cinco 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 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 ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Ausência: Senhor Vereador Luís Manuel de Carvalho por motivos profissionais e justificados. ----------- 

Ausência temporária: Senhor Vereador José Carlos Pires Póvoas ---------------------------------------------- 

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

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 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 11 de janeiro de 2012, 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 Gil Jorge Soares da Rocha 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 “Resolução fundamentada – Processo n.º 

797/11.2BEPNF – Tribunal Administrativo de Penafiel – Ratificação de Ato”. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Assembleia Municipal de Baião - Dossier resultante da reunião com os autarcas das 

freguesias do Concelho de Baião a agregar segundo proposta do Documento Verde da 

Reforma da Administração 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. ------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Gil Rocha colocou as seguintes questões: Qual a razão para 

terem sido apenas convidados os representantes das freguesias que poderão ser alvo de agregação e 

não das freguesias na sua totalidade, bem como a razão para não terem sido convidados 

representantes das forças políticas do concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara comunicou ao Senhor Vereador Gil Rocha que a questão iria ser 

colocada ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que conduziu o processo em causa. ----------- 

 

2. Ação popular instaurada no sentido de se obter a declaração de inconstitucionalidade das 

portagens fixadas para as antigas SCUT e exposição enviada ao Senhor Provedor de Justiça 

– 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. Oferta de duas fotografias de interesse histórico alusivas à Vila 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, aceitar e agradecer a oferta de duas fotografias de 

interesse histórico alusivas à Vila de Baião. ------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo - 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à Casa 

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Fixação de preços de distribuição do vinho Lagar do Convento produzido na Quinta do 

Mosteiro de Santo André 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 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, a proposta de fixação de preços de distribuição do 

vinho Lagar do Convento produzido na Quinta do Mosteiro de Santo André de Ancede. -------------------- 

 
6. Termo de cedência definitiva de imobilizado celebrado entre a FDTI - Fundação para a 

Divulgação das Tecnologias de Informação 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 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 o termo de cedência definitiva de 

imobilizado celebrado entre a FDTI - Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação e a 

Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo - Ocupação de espaços na Feira por feirantes 

residentes no Município – 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 o apoio à Junta de Freguesia de Campelo - 

Ocupação de espaços na Feira por feirantes residentes no Município. ------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de subsídio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro - 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 atribuição de subsídio ao Centro Social de 

Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador José Carlos Pires Póvoas passou a integrar os trabalhos. -------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio à Obra de Bem Estar Rural de Baião – 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 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 atribuição de apoio à 

Obra de Bem Estar Rural de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia do Grilo 

destinado à conclusão da obra de “Beneficiação da Rua dos Espinheiros”, no valor global 

de 8.000,00 Euros – 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 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 celebração de protocolo 

com a Junta de Freguesia do Grilo destinado à conclusão da obra de “Beneficiação da Rua dos 

Espinheiros”, no valor global de 8.000,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Mesquinhata destinado à obra de “Ampliação do cemitério de Mesquinhata”, no valor global 

de 39.266,78 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Mesquinhata destinado à obra de “Ampliação do cemitério de Mesquinhata”, no valor 

global de 39.266,78 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Comissão de Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Tomé de Covelas destinado à obra de “Arranjo 

Urbanístico do Adro da Igreja de São Tomé de Covelas”, no valor global de 30.634,00 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 maioria, com cinco votos a favor do PS e do Senhor Vereador Gil 
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Rocha e um voto de abstenção do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, aprovar a celebração de 

protocolo com a Comissão de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Tomé de Covelas 

destinado à obra de “Arranjo Urbanístico do Adro da Igreja de São Tomé de Covelas. O Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas declarou que, em coerência com votações anteriores, enquanto 

houvesse pessoas mais necessitadas em Baião o seu sentido de voto seria a abstenção. ----------------- 

 

13. Concurso Público “Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere” - Relatório Final e 

Adjudicação - 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 

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, de acordo com os pareceres 

técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Direito de superfície sobre o prédio rústico denominado “Cetos de Fora”, sito no Lugar de 

Queixomil, Freguesia de Santa Cruz do Douro - Incumprimento da superficiária – 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, solicitar parecer ao Chefe de Divisão Urbanística e 

à Coordenadora do Gabinete Jurídico para fundamentar a futura decisão política. ---------------------------- 

 

15. Cobertura de prejuízos de exploração da sociedade “Baião Vida Natural, EM, Lda.” – Ano 

económico de 2011 – 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 maioria, com quatro votos a favor do PS e dois votos de 

abstenção do PSD, aprovar a proposta. Os Senhores Vereadores do PSD irão apresentar declaração 

de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara informou da contratação de um novo professor para as aulas de 

hipismo no Centro Hípico e sublinhou o aumento do número de alunos que em Fevereiro passariam a 

ser 26, tornando a modalidade auto-sustentável em termos de receitas. Defendeu a importância da 

viabilidade da estrutura do Centro Hípico pela resposta social que proporcionava e, se o parecer da 

IGF for favorável, no seu entender, a aquisição da quota e depois a extinção da empresa e integração 

no património da autarquia seria uma boa solução. Terminou, informando de que após parecer da IGF 

seria submetido à Câmara o plano de actividades da empresa. ----------------------------------------------------- 
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Sobre este assunto os Senhores Vereadores do PSD fizeram a seguinte declaração de voto: O 

Governo de Portugal tinha demonstrado que o “recibo verde” era uma solução digna para se 

resolverem problemas, como o pagamento do salário do equitador, com a qual estavam de acordo. 

Também defendiam, como sempre, o estabelecimento de parcerias publico-privadas e, por isso, 

tinham estado de acordo com a criação da empresa municipal “Baião Vida Natural” e com os seus 

objectivos. No entanto, quanto à gestão da sociedade sempre disseram que era a melhor maneira de 

avaliar a gestão socialista como executivos empreendedores. Pelo exposto, a única posição coerente 

que poderiam assumir era a abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. 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 XVI). A 

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

 

17. Resolução fundamentada - Processo n.º 797/11.2BEPNF - Tribunal Administrativo de Penafiel 

– Ratificação de Ato – 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. ------------------------------------------ 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

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 16.00. 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 _________________________________________ 


