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MINUTA DA ACTA     N.º 5 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2011 

 

Aos onze dias do mês de Março 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ausências: Senhor Vereador Gil Jorge Soares da Rocha, por motivos profissionais e justificados. ------ 

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 23 de Fevereiro 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 tratarem de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Sinalização de um lugar de Estacionamento 

Privativo” e “Nomeação do gerente da Sociedade Baião Vida Natural, EM, Lda. – Ratificação”. A 

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

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

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que não fazia sentido que a proposta que foi retirada 

da Ordem de Trabalhos da última Reunião de Câmara, relativa à Petição Pública “Pela remodelação e 

electrificação da Linha do Douro, no troço Caíde-Marco de Canaveses, a remodelação das Estações 

do Marco, Livração e Vila Meã e a requalificação da Linha do Tâmega” remetida pelo Município do 

Marco de Canaveses, fosse futuramente submetida novamente à Câmara. Defendeu ainda, que os 

presidentes das Câmaras Municipais se deveriam unir uns com os outros, bem como com as 

diferentes entidades regionais, em nome da defesa do interesse geral da Região, deixando de agir 

como “feitores”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou a Câmara de que a mudança dos alunos da EB 2,3/S de 

Baião para a Casa da Juventude de Chavães, devido ao início das obras da Parque Escolar, estavam 

a decorrer muito bem. Congratulou-se pelo facto e mostrou satisfação pelo trabalho, bem planeado, 

desenvolvido pela Direcção, professores, pais e restante comunidade educativa. ----------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à 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 I 

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 do Auditório Municipal à Casa 

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

 

2. Cedência do Pavilhão Multiusos/Praça D. Manuel de Castro, Palco e Gerador à Associação 

Empresarial de Baião para a iniciativa “Compre em 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 II 

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 do Pavilhão Multiusos/Praça D. 

Manuel de Castro, Palco e Gerador à Associação Empresarial de Baião para a iniciativa “Compre em 

Baião”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Protocolo de cooperação entre o Município de Baião e o Município de Vila Nova de 

Famalicão - Ratificação – Proposta 

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

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

à presente 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 cooperação entre o 

Município de Baião e o Município de Vila Nova de Famalicão. ------------------------------------------------------ 

 

4. Acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro de Formação 

Profissional de Vila Real - 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo de cooperação entre a Câmara 

Municipal de Baião e o Centro de Formação Profissional de Vila Real. ------------------------------------------- 

 

5. Protocolo de cooperação celebrado entre o Município de Baião, o Município de Resende e o 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP - 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 cooperação celebrado entre 

o Município de Baião, o Município de Resende e o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP.  

 

6. Protocolo de cedência de viatura do Município de Baião à Junta de Freguesia 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 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 cedência de viatura do 

Município de Baião à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Paulo Pereira esclareceu que se tratava de uma cedência 

temporária, que resultava do facto da viatura da Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro já não 

poder efectuar transporte escolar, e que o protocolo vigoraria enquanto a solução definitiva não 

estivesse ultimada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Atribuição de apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Ribadouro – 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 atribuição de apoio extraordinário à Junta 

de Freguesia de Ribadouro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Ribadouro destinado à obra de “Beneficiação do Caminho do Escudeiro (2.ª Fase)” no valor 

de 3.192,88 Euros – Proposta  

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

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

VIII à presente 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 à obra de “Beneficiação do Caminho do Escudeiro (2.ª Fase)” no 

valor de 3.192,88 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

de Baião Santa Leocádia destinado à obra de “Beneficiação na Rua de São Jorge (2.ª Fase)” 

no valor de 18.000,00 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 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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Baião Santa Leocádia destinado à obra de “Beneficiação na Rua de São Jorge 

(2.ª Fase)” no valor de 18.000,00 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Pagamento em prestações de um Processo de Execução Fiscal – 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 o pagamento em prestações de acordo 

com o Código de Procedimento e Processo Tributário. ---------------------------------------------------------------- 

 

11. 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 
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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 XI). A 

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

 

12. Sinalização de um lugar de Estacionamento Privativo – 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, aprovar a proposta atendendo à natureza do 

serviço prestado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Nomeação do gerente da Sociedade Baião Vida Natural, EM, Lda. – Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 e através de escrutínio secreto, aprovar a 

proposta. O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala, não participando na votação da 

proposta, por impedimento nos termos do artigo 44.º do CPA, tendo o Exmo. Senhor Vice-Presidente 

assumido as funções de Presidente de Câmara em Exercício. ------------------------------------------------------ 

Perante o resultado da votação o Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que o Senhor 

Presidente da Câmara tinha toda a confiança da Câmara para puder apresentar resultados positivos. -- 

 

 

 

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 16.45 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 _________________________________________ 


