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ACTA     N.º 12 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2011 

 

Aos oito dias do mês de Junho ano de dois mil e onze, 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 redacção 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. 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 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 acta da reunião ordinária realizada no dia 25 de Maio de 2011, 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 “Protocolo de Delegação de Competências na 

Junta de Freguesia de Loivos do Monte para a gestão, conservação, manutenção, reparação e 

limpeza do Centro Cívico de Loivos do Monte”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 

admissibilidade da referida proposta, que passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e 

votada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Ivone Abreu felicitou o PSD pelo resultado alcançado nas Eleições Legislativas e 

desejou que o novo Governo recorra a individualidades de alto prestígio, saber e eficiência para que 

atinja um trabalho profícuo e que honrem os compromissos assumidos com o País e também com o 

nosso concelho. Sublinhou a importância de um governo com grande estabilidade e em respeito pela 

Constituição Portuguesa, que não poderia nunca ser colocada em causa pelo momento exigente que o 

país atravessa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas agradeceu as palavras proferidas na intervenção anterior. Sobre 

a Constituição disse que seria naturalmente salvaguardada e respeitada, tal como o acordo de 

entendimento com a Troika, assinado pelo anterior governo, seria devidamente cumprido. ----------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião - Apresentação do Relatório de 

Contas 2010 e Plano de Actividades 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 I 

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

Senhor Presidente da Câmara sublinhou o trabalho transparente, rigoroso e criterioso da Associação 

de Trabalhadores, alcançado sem apoios da autarquia. Destacou o trabalho na gestão do bar e 

cantina municipais, bem como a sua vertente social, através da loja social e outras iniciativas, 

apoiando inúmeras famílias carenciadas do concelho. ---------------------------------------------------------------- 

 

2. Agência Portuguesa do Ambiente - Consulta Pública no âmbito do processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental do projecto “Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e 

Vila Pouca de Aguiar, a 400kV – AIA 2363” – 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 acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
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3. Certificação Legal das Contas do Município de Baião – 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 acta. A Câmara tomou conhecimento. Este assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas de Eiriz – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar aprovar a cedência do Auditório Municipal 

ao Agrupamento de Escolas de Eiriz. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Cedência do Auditório Municipal à APAVO – Associação de Pais do 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 V 

à presente acta. 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 APAVO 

– Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil. ----------------------------------------------- 

 

6. Cedência de transporte ao Grupo de Escoteiros 233 - 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 VI 

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 cedência de transporte ao Grupo de 

Escoteiros 233 - Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Cedência de material à Associação Desportiva 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 

VII 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 cedência de material à Associação 

Desportiva de Ancede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. 3.ª Revisão ao Orçamento para o ano 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 

VIII 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 e submeter o assunto à 

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

 
9. Autorização para proceder ao parcelário agrícola/parcelário vitícola na Quinta do Convento 

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 IX 

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

 

10. Avaliação de Desempenho das Unidades do Município de Baião - SIADAP 1 - 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 

à presente acta. 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 dois votos de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta. Os Senhores Vereadores do PSD abstiveram-se da votação por não 

terem responsabilidades executivas, não tendo, por isso, participado no processo de avaliação. --------- 

 

11. Formação Prática em Contexto Real de Trabalho no Município de Baião – Centro de 

Formação Profissional de Vila Real – 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 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. ------------------------------------------ 

 
12. Protocolo de colaboração para Prática em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal 

de Baião, a AGITO - Formação & Serviços, Lda. e o estagiário Filipe Miguel Barros Oliveira - 

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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a celebração de protocolo de colaboração 

para Prática em Contexto de Trabalho com a AGITO – Formação & Serviços, Lda. e o estagiário Filipe 

Miguel Barros Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Protocolo de Formação Prática em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião 

e o CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas - 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 acta. 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 Prática em 

Contexto de Trabalho com o CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas. ---------------------------- 

 

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

Ribadouro destinado às obras de “Beneficiação na Viela das Pereiras, Pala”, “Beneficiação 

junto à Capela da Pala”, “Beneficiação do Caminho do Pinheiro, Porto Manso” e pequenas 

reparações, no valor global de 8.247,12 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 

XIV 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ribadouro destinado às obras de “Beneficiação na Viela das Pereiras, Pala”, 

“Beneficiação junto à Capela da Pala”, “Beneficiação do Caminho do Pinheiro, Porto Manso” e 

pequenas reparações, no valor global de 8.247,12 Euros. ------------------------------------------------------------ 

 

15. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia do Grilo – Conservação e 

Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos - 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 

XV à presente acta. 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 delegação de competências 

na Junta de Freguesia do Grilo – Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos. -------------- 

 

16. Atribuição de apoio à Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere para a realização do “V 

Festival de Bandas Filarmónicas” – 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 acta. 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 Casa do Povo de 

Santa Marinha do Zêzere para a realização do “V Festival de Bandas Filarmónicas”. ------------------------ 
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17. Minuta de Protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Banda Marcial 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 

XVII 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 minuta de Protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar com a Banda Marcial de Ancede. ------------------------------------------------------------------ 

 

18. Minuta de Protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Casa do Povo de Campelo – 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 acta. 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 Casa do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------- 

 

19. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Fundação Eça de Queiroz – 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 e submeter o assunto à 

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

 

20. Emissão de declaração à Fundação Eça de Queiroz para projecto “ Restaurante de Tormes” 

– 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 

XX 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 e submeter o assunto à 

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

 

21. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Prado, Campelo – Requerente: Maria de 

Fátima Monteiro Pereira de Araújo – 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 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. Processo LU-LOT-1/2010 - Predominantemente para Habitação em Moradia Familiar - Local: 

Lugar de Vale Escuro, Freguesia de Frende – Requerente: Armando Joaquim Ribeiro da 

Fonseca – 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 XXII 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 

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

 

23. 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 acta e dela fazem parte integrante (Anexo XXIII). 

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

 

24. Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Loivos do Monte para a 

gestão, conservação, manutenção, reparação e limpeza do Centro Cívico de Loivos do 

Monte – 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 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 e submeter o assunto à 

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

 

APROVAÇÃO DA ACTA 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 acta 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 15.20 Horas. E para constar se lavrou a presente 

acta, 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 _________________________________________ 


