
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º9 da Reunião Ordinária de 11.05.2011 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          1/7 

 

 

ACTA     N.º 9 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2011 

 

Aos onze dias do mês de Maio 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 27 de Abril 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 “Renovação de contrato de prestação de 

serviços – Modalidade de Avença”. 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 referiu-se à cerimónia de entrega de diplomas de formação 

profissional e de ensino superior, decorrida no passado dia 7 de Maio e com a presença do Senhor 

Secretário de Estado da Formação Profissional, motivo de regozijo para a autarquia e para os 

Baionenses pela forma como a formação e qualificação foram colocados num patamar superior, bem 

como pela elevada participação de público. Destacou, a intervenção do Secretário de Estado, Dr. 

Valter Lemos, elegendo Baião como “um exemplo de progresso nos domínios da Educação e da 

Formação Profissional” e defendeu que todos se deveriam orgulhar considerando os baixos níveis de 

abandono escolar e o elevado número de pessoas que estão a frequentar ou já frequentaram 

formação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara referiu-se à publicação do Anuário Financeiro dos Municípios 

Portugueses 2009, edição da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, com o apoio e patrocínio do 

Tribunal de Contas, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e da Universidade do Minho, destacando 

alguns indicadores relativos à Câmara Municipal de Baião. O indicador “Municípios com rácio receitas 

liquidadas/receitas previstas igual ou superior a 80%”, que enumera os municípios com maior grau de 

receita liquidada, no qual Baião aparece na 42.ª posição com o resultado de 80,1%. O indicador 

“Municípios que concederam empréstimos a terceiros” no qual Baião é referenciado na 23.ª posição 

tendo em conta, ainda, a questão da requalificação do Campo de Jogos da A.D. Baião. O indicador 

“Municípios com menor passivo exigível por habitante”, de elevada importância, por representar o 

menor volume de dívida por habitante, obtido pelo quociente do passivo exigível de cada município 

pelo número de habitantes do mesmo, no qual Baião aparece na 34.ª posição do ranking. O Município 

de Baião surge, ainda, mencionado no Anuário como tendo tido resultados económicos positivos no 

ano em análise. Finalmente, é apresentado um quadro resumo com a informação económica e 

financeira dos municípios, com os seguintes valores relativos à Câmara de Baião: total de custos: 

13.244.460 euros; total de proveitos: 13.651.321 euros; resultados operacionais: 899.531 euros; 

passivo exigível: 6.822.698 euros. Terminou, sublinhando que os índices e valores apresentados 

evidenciavam bem que o Município de Baião se encontra entre os melhores do país. ----------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que os vereadores da oposição agradeciam a herança. ---- 

 
 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Relatório 

e Contas 2010 – 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. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara destacou a transparência e o rigor na gestão da Associação 

Humanitária e apresentou uma relação dos apoios concedidos pela autarquia, documento que fica 

apenso a esta acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à MARQUIFOR - Consultoria,  Formação e Representação, 

Lda. – 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 Auditório Municipal à 

MARQUIFOR - Consultoria,  Formação e Representação, Lda.. ---------------------------------------------------- 

 

3. Cedência de aparelhagem sonora e palco ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil para a 

iniciativa “Dia Mundial da Dança” - 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 a cedência de aparelhagem sonora e palco 

ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil para a iniciativa “Dia Mundial da Dança”. ---------------------- 

 

4. Cedência de transporte ao Rancho Folclórico 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 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 a cedência de transporte ao Rancho 

Folclórico de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 
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6. Pedido de estágios pedagógico-profissionais no Município 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 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

7. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – 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 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 Santa 

Marinha do Zêzere – Ocupação de espaços na feira por feirantes residentes no Município. ---------------- 

 

8. Protocolo de colaboração para o empréstimo de mobiliário escolar – 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 protocolo de colaboração para o 

empréstimo de mobiliário escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Tomé de Covelas destinado às obras de “Beneficiação e Pavimentação do Caminho dos 

Outeirinhos, Caminho do Torrão, Caminho do Souto e Rua da Torre” no valor de 12.372,00 

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 com a Junta de 

Freguesia de São Tomé de Covelas destinado às obras de “Beneficiação e Pavimentação do Caminho 

dos Outeirinhos, Caminho do Torrão, Caminho do Souto e Rua da Torre” no valor de 12.372,00 Euros. 

 

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

Frende destinado à obra de “Construção de muro de suporte e alargamento da Rua da 

Parede Nova, Cimo de Vila” no valor de 9.407,50 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 X 

à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Frende destinado à obra de “Construção de muro de suporte e alargamento da Rua da 

Parede Nova, Cimo de Vila” no valor de 9.407,50 Euros. ------------------------------------------------------------- 

 

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

de Gôve destinado à obra de “Construção do Muro dos Enxertados” no valor de 5.678,12 

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 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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Gôve destinado à obra de “Construção do Muro dos Enxertados” no valor de 

5.678,12 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Igreja Paroquial de São Tiago de Mesquinhata, no valor de 13.000,00 Euros, destinado à obra 

de “Restauro da Residência Paroquial – 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 

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 celebração de protocolo com a Comissão 

de Fábrica da Igreja Paroquial de São Tiago de Mesquinhata, no valor de 13.000,00 Euros, destinado 

à obra de “Restauro da Residência Paroquial – 2.ª Fase”. ------------------------------------------------------------ 

 

13. Concurso Público “Centro Escolar de Eiriz” – Aprovação do Relatório final e adjudicação da 

Empreitada - 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, aprovar proposta. --------------------------------------------- 

 

14. Concurso Público “Centro Escolar de Santa Cruz do Douro” – Resolução de Interesse 

Público – 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 proposta. ------------------------------------------ 
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15. Pedido de autorização para a construção de fossa/poço sumidouro – 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, autorizar a construção de fossa/poço sumidouro. --- 

 

16. Emissão de declaração de interesse público municipal – Parque Eólico de Baião e Linha 

Eléctrica – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

17. Alteração do local de estacionamento de dois lugares de táxis na Freguesia de Campelo – 

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 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 proposta. ----------- 

 

18. 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 XVIII). 

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

 

19. Renovação de contrato de prestação de serviços – Modalidade de Avença – 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. ------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara descreveu o trabalho desenvolvido na autarquia pelo Eng.º Campos 

Neves. O Senhor Vereador José Carlos Póvoas solicitou a sua presença numa próxima Reunião de 

Câmara para apresentação do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 15.50 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 _________________________________________ 


