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ATA     N.º 15 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2012 
 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Ausências: Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa por se encontrar de férias. ----------------------------------------- 

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

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 11 de julho 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 assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas, “Alteração do artigo 18.º das Normas 

Provisórias de utilização da Piscina Municipal Descoberta de Campelo” e “Alteração do artigo 

18.º das Normas Provisórias de utilização da Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do 

Zêzere”. A Câmara deliberou, individualmente e por unanimidade, aceitar a admissibilidade das 

referidas propostas, as quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas.   

O Senhor Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para agradecer ao executivo, na pessoa do 

Senhor Presidente da Câmara, pela forma como o tinha recebido e ao Sr. Carlos Carvalho, elemento a 

seguir na lista do PPD/PSD e cujo trabalho, afirmou, seria desenvolvido em nome da defesa dos 

interesses do concelho. Defendeu que a diplomacia prevalecia sempre sobre a guerra, e a 

cordialidade que o executivo tinha demonstrado também era a sua forma de estar na vida e na política. 

Por fim, agradeceu o apoio que lhe foi prestado pelos serviços da Câmara Municipal, designadamente 

pelo Gabinete Jurídico, e pela forma disponível e atenta como o tinham tratado. ------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu, igualmente, a forma como o Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas tinha conduzido o seu pedido de suspensão de mandato, dentro das formalidades legais e 

institucionais, contribuindo para o bom funcionamento e imagem do órgão. Seguidamente convidou os 

presentes paras as seguintes iniciativas: Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, cuja abertura 

seria no dia 27 de julho pelas 18H30, Festival de Folclore de Valadares, Inauguração do Centro 

Paroquial de Loivos da Ribeira, Feira Franca de Valadares e para a visita do Secretário Geral do PS, 

que iria ser recebido nos Paços do Concelho e depois faria uma visita ao Festival do Anho Assado e 

do Arroz do Forno, no dia 29 de julho. Sublinhou que se algum dos Senhores Vereadores quisesse 

fazer alguma comunicação ao mesmo poderiam usufruir dessa ocasião. Terminou, informando ainda 

de que eram enviados convites aos Secretários Gerais e Presidentes dos partidos políticos para 

visitarem a Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e o Festival do Anho Assado e Arroz do Forno.  

Senhor Vereador José Carlos Póvoas informou de que iria fazer os possíveis para estar presente na 

sessão de abertura do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno. Relativamente à recepção ao 

Secretário Geral do PS, informou de que não iria estar presente, não por uma questão de oposição, 

mas por uma questão de princípio que sempre defendeu durante a campanha eleitoral, ou seja, não 

fazia política aos fins de semana. Pelo exposto, pediu ao Senhor Presidente da Câmara para que 

pudesse transmitir a sua posição ao António José Seguro, que seria certamente muito bem recebido 

em Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Fundação Eça de Queiroz - Conselho de Administração – 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. ------------------------------------------------------------------------ 
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2. Águas do Douro e Paiva S.A. - Relatório e Contas 2011 – 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. Câmara Municipal de Ourém - Inconstitucionalidade da Regulamentação da Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em atraso (Decreto lei 217/2012, de 21 de junho) – 

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. Oferta de coleção de livros pelo Senhor Manuel Barbosa – 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, aceitar e agradecer a oferta. ------------------------------- 

 
5. Pedido de isenção do pagamento de inscrição no “Campus” Desportivo de Verão - Férias de 

Aventura 2012 – 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 o pedido de isenção do pagamento de 

inscrição no “Campus” Desportivo de Verão - Férias de Aventura 2012. ----------------------------------------- 

 
6. Cedência de uma máquina à Junta de Freguesia 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 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 cedência de uma máquina à Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Cedência da Escola Básica do Outeiro - Senhora N.º 2 de São Tomé de Covelas à Junta de 

Freguesia – 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 da Escola Básica do Outeiro - 

Senhora N.º 2 de São Tomé de Covelas à Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------- 
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8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Lurdes Pinto de Oliveira Monteiro – 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. Minuta de protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e o Rancho Folclórico de Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo 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 minuta de protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o Rancho Folclórico de Baião. -------------------- 

 

10. Contrato Programa com a Associação Grilense de Cultura e Recreio – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto a Associativismo, 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 

Contrato Programa com a Associação Grilense de Cultura e Recreio. -------------------------------------------- 

 

11. Contrato programa com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – Museu 

Rural e Etnográfico da Casa do Lavrador – 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. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Gôve destinado à obra de “Beneficiação da Travessa da Quintela”, no valor de 32.445,60 

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 entre a 
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Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Gôve destinado à obra de “Beneficiação da 

Travessa da Quintela”, no valor de 32.445,60 Euros. ------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse congratular-se com esta tomada de posição pois no seu 

entender cada situação deveria ser avaliada caso a caso. Pensa que a decisão em causa foi bem 

tomada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Minuta de protocolo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Empresarial 

de Baião (AEB), no processo da construção de um edifício destinado a equipamento público, 

sede da AEB, e Gabinete de Apoio Administrativo e Informativo aos feirantes seus 

associados – 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 e submeter o assunto à 

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

 

14. Protocolo de cedência das instalações do Centro Escolar de Santa Cruz do Douro – 

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 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 protocolo de cedência 

das instalações do Centro Escolar de Santa Cruz do Douro. -------------------------------------------------------- 

 

15. Recepção definitiva da empreitada “Pavilhão Multiusos de Baião” - Auto de Vistoria – 

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 proposta foi retirada da ordem de trabalhos para que se procedam a diligências 

complementares, designadamente a quantificação dos trabalhos previstos no auto de vistoria. ----------- 

 

16. Alteração ao Regulamento de Abastecimento de Água 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 

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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 

18. Relatório final do processo de inquérito instaurado por deliberação de Câmara Municipal de 

12 de abril de 2012 - Proposta de arquivamento – 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. Abertura de procedimentos concursais por tempo determinado - Atividades de 

Enriquecimento Curricular – 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 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 proposta e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Processo de execução fiscal n.º 160/2000 - Pedido de pagamento da dívida e respectivo 

plano de pagamentos – 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 maioria, com cinco votos a favor e um voto de abstenção do 

Senhor Vereador Luís de Carvalho, aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que era por princípio favorável ao pagamento por prestações 

sempre que solicitado pelos munícipes, no entanto, na situação em causa a munícipe tinha ignorado 

todas as comunicações da autarquia e apenas quando o caso foi para uma medida coerciva é que 

apresentou o requerimento em causa. Pelo exposto, ou seja, por entender que tinha havido um 

desrespeito para com a Câmara Municipal, absteve-se da votação. ----------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão disse compreender a posição manifestada pelo Senhor Vereador Luís 

de Carvalho, no entanto, votaria a favor pois não estava em condições de poder fazer juízos de 

intenção sobre a pessoa e o comportamento em causa. -------------------------------------------------------------- 
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21. Pedido suspensão de mandato do Vereador José Carlos Pires Póvoas eleito pela lista do 

Partido Social Democrata – 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 dos presentes, aprovar a proposta. O Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 

proposta, por impedimento nos termos do artigo 44 do CPA. -------------------------------------------------------- 

 
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. Alteração do artigo 18.º das Normas Provisórias de utilização da Piscina Municipal 

Descoberta de Campelo – 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 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. Alteração do artigo 18.º das Normas Provisórias de utilização da Piscina Municipal 

Descoberta de Santa Marinha do Zêzere – 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 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 _________________________________________ 


