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ACTA     N.º 3 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

Aos nove dias do mês de Fevereiro 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 26 de Janeiro 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 assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “1.ª Revisão ao Orçamento para 2011” e 

“Celebração de Protocolo entre o Município de Baião e a Junta de Freguesia de Ovil – 2.ª Fase”. 

A Câmara deliberou, individualmente e por unanimidade, aceitar a admissibilidade das referidas 

propostas, que passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas. ----------------- 

Senhor Presidente da Câmara convidou os Senhores Vereadores para os seguintes eventos: dia 12 de 

Fevereiro às 14H30 visita às obras do Centro Cívico de Ovil e assinatura de protocolo com a Junta de 

Freguesia, dia 18 de Fevereiro às 21H00 apresentação do Projecto do Centro Escolar de Santa Cruz 

do Douro no Pavilhão da ACR de SCD, dia 19 de Fevereiro às 11H00 assinatura do Auto de 

Consignação da Requalificação da Escola de Baião pela Parque Escolar e a partir das 14H30 visita às 

obras de protocolo na Freguesia do Gôve (Travessa da Seixeira e Rua dos Enxertados) e assinatura 

do Auto de Consignação para a supressão das passagens de nível sem guarda em Santa Leocádia. --- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu-se ao protocolo celebrado com a Segurança Social para 

a mudança de instalações para os Serviços Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere, tendo sido 

informado de que os munícipes não estavam a ser correctamente atendidos alegadamente por os 

computadores ainda não estarem a funcionar. Seguidamente, perguntou ao Senhor Presidente da 

Câmara a sua opinião relativamente à redução do número de municípios e freguesias. --------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão referiu-se às diversas opiniões manifestadas pelo antigo Vereador da 

Câmara Municipal e actual Vice-Presidente da Comissão Política do PSD Baião, Enf.º Luís Sousa, 

através do Facebook, escrevendo afirmações que não eram correctas nem verdadeiras relativamente 

ao Centro de Saúde e à Unidade de Cuidados Continuados. Recordou, também, uma revista publicada 

pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas, aquando da última campanha eleitoral para as 

autárquicas, na qual se escreveu que “o Centro de Saúde não passa de uma pedra lançada em 

campanha” e a Unidade de Cuidados Continuados era “mais uma promessa para 2009-2013 e que 

nada tem a ver com o mandato de José Luís Carneiro”. Recordou que o PS sempre lutou pela criação 

de um novo Centro de Saúde e também de uma Unidade de Cuidados Continuados, como se podia 

comprovar pela notícia publicada no jornal “O Comércio de Baião” no dia 29 de Novembro de 2003, 

defendendo um serviço público de qualidade, no qual o Serviço Nacional de Saúde se assumia como 

elemento central, e a celebração de protocolos com IPSS’s e outras entidades era um instrumento 

fundamental para garantir cuidados de saúde a todos os cidadãos. A propósito, ainda, das opiniões do 

Enf.º Luís Sousa que escreveu “aconselho vivamente a que não se estimulem as IPSS”, sublinhou que 

a Câmara Municipal não deve fazer concorrência às empresas privadas nem às IPSS’s, instituições 

particulares sem fins lucrativos, e recordou que a empresa privada Servisaúde tinha surgido após a 

oferta já criada. Também a esta empresa a Câmara Municipal não fazia concorrência. Por todo o 

exposto, questionou o Senhor Vereador José Carlos Póvoas no sentido de saber se este era contra ou 

a favor do apoio da Câmara Municipal à Unidade de Cuidados Continuados e ao SAP e se 

considerava que a autarquia estava a fazer concorrência à empresa Servisaúde. ----------------------------- 
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Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que, perante os factos relatados, quem não falou a verdade 

aos Baionenses foi o Senhor Vereador José Carlos Póvoas, quando disse que o Centro de Saúde era 

apenas uma pedra lançada em campanha, porque hoje já se podia ver a obra feita. O PS cumpriu com 

os compromissos que tinha assumido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que no que se referia à política de Saúde ela era da 

competência do respectivo Ministério, no entanto, concordava com as Unidades de Cuidados 

Continuados e com as Unidades de Saúde Familiar. Disse que, enquanto técnico da ARS Norte, tinha 

rejeitado dois terrenos oferecidos pela Dra. Emília Silva para a construção do novo Centro de Saúde, 

por não apresentarem condições para o efeito, por isso, se tal não tivesse acontecido, a obra teria 

avançado na altura e não com o PS. Posteriormente, deu parecer favorável para a ARS aceitar o 

terreno proposto pelo actual executivo, junto à antiga escola primária, onde foi efectivamente realizada 

a obra. Reiterou que o processo era anterior ao executivo do PS, que lhe deu, e bem, continuidade. 

Relativamente à Unidade de Cuidados Continuados declarou que nunca colocou em questão a sua 

concretização, tinha inclusivamente apoiado o projecto em termos de trabalho de arquitectura, e a 

posição assumido pelo Enf.º Luís Sousa sobre o assunto e sobre a sua empresa privada era da sua 

responsabilidade. Também afirmou ser a favor de todos os apoios às IPSS’s, pois estavam sempre ao 

serviço das pessoas, e a Câmara Municipal não podia fazer concorrência nem a estas instituições nem 

às empresas privadas, pois não constava das suas competências a prestação de serviços de saúde. -- 

Senhor Presidente da Câmara recordou uma vez mais os factos em discussão. O facto era que o Vice-

Presidente do PSD Baião tinha declarado na Internet que era “um erro assumir-se a construção de 

novas estruturas, por exemplo Unidade de Cuidados Continuados, Urgências, entre outros (…)”, 

assumindo-se, por isso, contra estes serviços (documento que fica anexo e faz parte integrante desta 

acta). A Santa Casa da Misericórdia tinha apresentado uma candidatura para a criação da Unidade de 

Cuidados Continuados, que iria ter a comparticipação de 50% de fundos comunitários e os restantes 

50% seriam da responsabilidade do proponente. Pelo exposto, questionou o Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas se a Câmara Municipal deveria ajudar ou não no financiamento deste projecto, tendo 

ficado já claro que a posição do Vice-Presidente do PSD de Baião era que tal não deveria acontecer. -- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas reiterou a sua concordância com a Unidade de Cuidados 

Continuados e com o apoio às IPSS’s, no entanto, no seu entender, a Câmara Municipal deveria 

aguardar pela solicitação da Santa Casa da Misericórdia para poder analisar e decidir se deve ou não 

comparticipar no projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara defendeu que quem detém responsabilidades públicas deveria informar 

correctamente as populações, clarificando que o que existe no concelho é um SAP e não uma 

Urgências. Disse que tinha estado no passado, e continuava a estar no presente, contra o 

encerramento de extensões de saúde, recordando que quando o PS era oposição tinha lutado contra o 

encerramento das extensões de Gestaçô, da Teixeira e de Santa Cruz do Douro, decisões que na 

altura tinham tido a anuência da Direcção do Centro de Saúde. Sempre defenderam a construção do 

novo Centro de Saúde e da Unidade de Cuidados Continuados. Também tinha sido criada uma 
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solução de prestação de serviços de saúde à comunidade, para apoiar aqueles que não têm 

retaguarda familiar, solução par a qual o Enf.º Luís Sousa tinha dado o seu contributo, criticando 

depois a Câmara por permitir o alegado esvaziamento da unidade de internamento. Lembrou que em 

2007 tinha sido promovido um debate público no Auditório Municipal sobre a Saúde, no qual do PSD 

apenas tinha participado o Enf.º Luís Sousa, e nessa sessão, à excepção do PCP, a estratégia 

exposta tinha sido aceite por todos os presentes e não foram apresentadas outras propostas. ------------ 

Referindo-se à questão dos serviços da Segurança Social, o Senhor Presidente da Câmara explicou 

as diligências levadas a efeito para a sua instalação no Edifício dos Serviços Desconcentrados de 

Santa Marinha do Zêzere, com a contrapartida do pagamento de uma renda mensal de 300 euros. Ao 

mesmo tempo também tinha lançado um desafio à Agência para a Modernização Administrativa para 

no local instalarem um Balcão Multiserviços. Este facto, obrigou à interligação entre os sistemas 

informáticos da AMA e da Segurança Social, o que provocou problemas informáticos. Disse, que tem 

sido constantemente informado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha do 

Zêzere, sobre as falhas que este problema tem criado no atendimento aos munícipes, preocupações 

transmitidas ao Dr. Luís Cunha, que garantiu a rápida resolução do assunto. Sobre a redução do 

número de municípios e freguesias, disse que a sua posição era pública, ou seja, para que as 

Câmaras Municipais pudessem vir a assumir novas responsabilidades em áreas como a educação, 

saúde, acção social, formação e emprego, deveriam ser libertadas de outras, como empreitadas até 

determinado valor, serviços de higiene, limpeza, jardinagem, gestão de espaços públicos, entre outros 

exemplos, que poderiam ser delegadas nas juntas de freguesia. No entanto, para que as autarquias de 

freguesia pudessem acolher novas competências teriam de se organizar numa estrutura mais 

complexa e autónoma. Afirmou ser favorável à fusão/extinção de freguesias em municípios urbanos, 

como Lisboa, mas em municípios como Baião, onde as populações estão distribuídas por uma larga 

extensão geográfica, defendia a associação das freguesias em unidades operativas, estruturas 

capazes de assumirem novas competências. Informou que já tinha solicitado ao Gabinete Jurídico um 

estudo preliminar sobre este modelo. Quanto à redução do número de municípios, alertou para a 

complexidade da questão, podendo, no entanto, ser alvo de reflexão e de estudos. Reiterou, a 

importância do alargamento das competências dos municípios, que, no seu entender, iria contribuir 

para uma maior eficácia e eficiência da máquina administrativa do Estado, dotando as autarquias de 

uma maior autonomia e capacidade de resposta na resolução dos problemas dos munícipes. ------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Farmácia Santa Marinha Unipessoal, Lda. – Comunicação de horário de funcionamento – 

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. ----------------------------------------------------------------------- 
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2. GENERG, Novos Desenvolvimentos, S.A. – Aproveitamento Hidroeléctrico de Casa Grande – 

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

 

3. Oferta de bilhetes de cinema no Auditório Municipal – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Juventude a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo III 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 oferta de bilhetes de 

cinema no Auditório Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. 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 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, aprovar a minuta de protocolo de colaboração a 

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

 

5. Protocolo de colaboração celebrado entre o Instituto da Segurança Social, I.P, a Agência 

para a Modernização Administrativa, I.P 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 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 o protocolo de colaboração celebrado entre 

o Instituto da Segurança Social, I.P, a Agência para a Modernização Administrativa, I.P e a Câmara 

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

 

6. Protocolo de Desenvolvimento Cultural celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e os 

Alegrinhos – Associação Desportiva e Cultural do Ingilde - 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 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 Desenvolvimento Cultural 

celebrado com os Alegrinhos – Associação Desportiva e Cultural do Ingilde. ----------------------------------- 
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7. Protocolo de Desenvolvimento Cultural celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Rancho Folclórico “As Ceifeiras de Valadares” - 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 

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, ratificar o protocolo de Desenvolvimento Cultural 

celebrado com o Rancho Folclórico “As Ceifeiras de Valadares”. --------------------------------------------------- 

 

8. 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 

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 o apoio à Junta de Freguesia de Campelo – 

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

 

9. Atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – 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 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, ratificar a atribuição de apoio ao Centro Social e 

Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares & Rede de Bibliotecas 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 X 

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

 

11. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Abelhal, Santa Cruz do Douro – 

Requerente: Carlos Miguel de Sottomayor de Almeida Coutinho – 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 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Alteração ao alvará do loteamento urbano n.º 119/2008-LU-LOT – Local: Encambalados, 

Mesquinhata – Requerentes: Carlos Manuel de Sousa Cardoso – 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 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, aprovar a proposta 

atendendo aos 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 acta e dela fazem parte integrante (Anexo XIII). 

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

 

14. Contrato Programa - Futebol Clube de Frende – 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 acta. 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 com o Futebol Clube de Frende. ------------------------------------------------------------------- 

Sobre as propostas apresentadas para a celebração de contratos programa com as Associações 

Desportivas, o Senhor Vereador Gil Rocha disse que, para um melhor esclarecimento de todos, 

deveriam ter sido anexados os planos de actividades das entidades em causa. O Senhor Vereador 

Paulo Pereira lamentou o sucedido, sublinhando que era com base nos planos que eram definidos os 

valores a atribuir a cada associação, tendo os mesmos sido apresentados na hora e depois enviados, 

no mesmo dia e por email aos Senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------- 

 
15. Contrato Programa - Moto Clube Baionense – 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 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, aprovar o 

Contrato Programa com o Moto Clube Baionense. -------------------------------------------------------------------- 

 
16. Contrato Programa - 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 e Associativismo, a qual se dá por 
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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 o 

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

 
17. Contrato Programa Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 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 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 o 

Contrato Programa com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------- 

 

18. Contrato Programa Associação Desportiva de Ancede – 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 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 o 

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

 

19. E.M MIRÃO – ERMIDA – Declaração de Imprescindível Utilidade Pública – 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. 1.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 

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 1.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 

2011 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 
21. Celebração de Protocolo entre o Município de Baião e a Junta de Freguesia de Ovil – 2.ª Fase 

– 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 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 entre o 

Município de Baião e a Junta de Freguesia de Ovil – 2.ª Fase. ----------------------------------------------------- 
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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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 

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 _________________________________________ 


