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ACTA     N.º 20 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO DE 2011 

 
Aos doze dias do mês de Outubro 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 28 de Setembro de 2011, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

maioria. O Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Manuel Eduardo Guizado de Gouveia 

Durão abstiveram-se da votação por não terem estado presentes na reunião. --------------------------------- 
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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 “Alteração por Aditamento ao Protocolo de 

Delegação de Competências para a Organização e Gestão de Transportes Escolares com as 

Juntas de Freguesia”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida 

proposta, a qual passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. -------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira usou da palavra para precisar a informação por ele prestada na última 

reunião de Câmara, a propósito da questão colocada pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas sobre 

o sócio da empresa municipal “Baião Vida Natural”´, uma vez que na altura não estava na posse de 

toda a informação. Esclareceu que efectivamente não estava ninguém a residir na Casa da Juventude 

de Chavães, no entanto, posteriormente, foi informado pela Senhora Vereadora Ivone Abreu, 

responsável pela gestão do equipamento, de que o Senhor Pedro Castro já tinha ficado alojado 

algumas vezes num anexo à Casa designado por “Casa do Moinho”. Pelo exposto pediu desculpa à 

Câmara pela informação que deu e que na altura julgava ser a mais correcta. --------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas realçou a hombridade e a dignidade do Senhor Vereador Paulo 

Pereira ao reparar uma informação errada que tinha dado à Câmara. Era sua convicção de que o iria 

fazer e era uma atitude louvável. Disse que também já tinha cometido erros e tinha feito a devida 

reparação. No entanto, afirmou que o facto era preocupante e, por isso, perguntou quais os custos do 

alojamento do Senhor Pedro Castro para a Câmara. ------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira esclareceu que o Senhor Pedro Castro tinha apenas ficado alojado na 

“Casa do Moinho”, sem beneficiar de qualquer outro serviço, pelo que não implicava custos para a 

autarquia. Disse que, no seu entender, o assunto em causa não merecia ser valorizado, uma vez que 

as normas de utilização da Casa da Juventude de Chavães, aprovadas por unanimidade em sede de 

reunião de Câmara, nos artigos 17.º e 19.º facultam ao Senhor Presidente da Câmara ou ao Vereador 

responsável a possibilidade de isentarem do pagamento das tarifas de alojamento “Os grupos de 

indivíduos, oriundos dos Jardins-de-infância, Escolas, Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

Associações, Colectividades ou outras entidades (…)”, “Os convidados integrados em visitas ou 

programas organizados pela CMB ou com a sua adesão” e “(…) pessoas que participem em 

actividades e programas nos quais [a CMB] intervenha directa ou indirectamente (…). ---------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas salientou que se o Senhor Vereador Paulo Pereira não 

valorizasse o assunto, como disse na sua intervenção, não tinha trazido as normas de utilização da 

Casa da Juventude de Chavães à Câmara. No entanto, ainda bem que o tinha feito pois assim já 

estava na posse de todos os dados. Acrescentou que tinha dúvidas se o Senhor Pedro Castro se 

enquadrava nas isenções previstas nas normas. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara referiu que a Casa da Juventude de Chavães, à excepção de poder 

facultar a dormida, estava desocupada por não ter condições que permitam a residência de pessoas, 

não estando equipada, por exemplo, de um local para confeccionar refeições, mesmo que ligeiras. ----- 
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Senhora Vereadora Ivone Abreu informou a Câmara de que já estava concluído o Plano de Acção da 

Agenda para a Empregabilidade do Tâmega e Sousa. Mais informou de que o documento iria ser 

apresentado ao público no próximo dia 26 de Outubro, não estando ainda definidos o local e a hora, 

por estarem dependentes da presença do Senhor Ministro da Economia. Pelo exposto, convidou todos 

os Senhores Vereadores para estarem presentes na sessão. ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Gil Rocha usou da palavra para solicitar à Câmara o envio do documento “Plano de 

Actividades e Orçamento para 2012” com maior antecedência do que o normal, para que, 

considerando a complexidade e a natureza técnica do documento, o mesmo possa ser devidamente 

analisado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho, no seguimento da última reunião de Câmara, entregou cópia do 

dossier completo relativo ao “Curral Colectivo de Mafómedes” aos Senhores Vereadores da Oposição. 

Solicitou, uma vez mais, ao Senhor Vereador José Carlos Póvoas para que intercedesse junto do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Teixeira, pois ainda não tinha sido obtida qualquer 

resposta ao ofício da autarquia através do qual foi enviada a localização e a fotografia do terreno para 

a instalação do equipamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas agradeceu a atenção do Senhor Vereador Luís de Carvalho, no 

entanto, relembrou que na última reunião de Câmara ele já estava na posse do dossier completo, 

contrariamente ao Senhor Vereador. Informou, ainda, de que já tinha falado com o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia da Teixeira e ele informou-o de que estava a tratar do assunto, tendo já falado 

com alguns dos proprietários, mas como ainda faltava falar com um deles, daria brevemente uma 

resposta à Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que o Senhor Vereador José Carlos Póvoas não tinha o 

dossier completo e que o deveria comparar com aquele que a Câmara lhe tinha acabado de entregar. - 

Senhor Presidente da Câmara referiu que o mais importante era salvaguardar o interesse e bem estar 

das populações e saudou o facto de todos estarem empenhados na resolução do processo em causa. 

Depois, referindo-se ao documento da Reforma da Administração Local e às medidas nele previstas, 

informou a Câmara sobre a sua posição pública sobre o assunto. É favorável à alteração da lei 

eleitoral para as autarquias locais no sentido da constituição de executivos homogéneos, é favorável à 

imposição de limites para a criação de novas empresas municipais e à introdução de novos modelos 

de gestão e é favorável à imposição de limites no número de cargos de chefias tendo como base o 

número de eleitores. Está em desacordo com a retirada de competências, atribuições e meios 

financeiros das Câmaras Municipais para as Comunidades Intermunicipais, pois entende a medida 

como um perigo para as próprias CIM’s e também para a regionalização. Está, também, em desacordo 

com a extinção de freguesias em meios rurais, que não sejam aquelas nas sedes de concelho ou 

aquelas que provem que não têm capacidade de assegurar o serviço público da sua competência, 

defendendo um modelo de associativismo entre as freguesias que lhes permita a manutenção das 

suas identidades próprias. Disse que, no seu entender, era uma posição que defendia os interesses do 

País e os interesses de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. CIM-TS - Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa - Transferências em dívida pelos 

municípios associados – 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. Este assunto será submetido ao conhecimento da 

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

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara informou que se tratava de uma resposta a um 

pedido de informação feito pela Câmara Municipal à CIM-TS, no seguimento da sessão da Assembleia 

Municipal de Baião de 30 de Abril, na qual a Senhora Deputada Municipal Fátima Azevedo, depois 

corroborada pelo Senhor Deputado Municipal António Carvalho, referiu que na reunião da Assembleia 

Intermunicipal da CIM-TS de 19 de Abril tinha sido afirmado que Baião não tinha as transferências 

para a comunidade regularizadas. Nessa sessão, informou a Assembleia Municipal de que as 

transferências para a comunidade estavam a ser efectuadas normalmente e a haver alguma em falta 

prendia-se com o facto da Câmara ainda não ter sido beneficiada com as candidaturas de natureza 

imaterial. Mesmo assim, entendeu fazer um pedido formal de informação à CIM-TS ao qual foi obtida a 

resposta que se dava agora conhecimento à Câmara e posteriormente à Assembleia Municipal. Nesta 

verificava-se que a informação por ele prestada era rigorosa, ou seja, a transferência em causa referia-

se ao projecto “Acções imateriais para a prevenção e gestão de riscos tecnológicos nos Municípios do 

Tâmega”, cuja candidatura está em fase de reprogramação pelo que, de acordo com o próprio 

Presidente do Conselho Executivo da CIM-TS, não houve necessidade da transferência da 

comparticipação por parte dos municípios. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil - Jardim de 

Infância do Pranhô – 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 ao 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil - Jardim de Infância do Pranhô. --------------------------------------- 

 

3. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia 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 III 

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 cedência do Auditório Municipal à Santa 

Casa da Misericórdia de Baião ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do espaço do Jardim das Tílias (Jardim Doutor José Teixeira da Silva) à Santa 

Casa da Misericórdia 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 do espaço do Jardim das Tílias 

(Jardim Doutor José Teixeira da Silva) à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ------------------------------- 

 

5. Cedência de transporte à APDA - Associação para o Desenvolvimento da Aldeia - 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 de transporte à APDA - 

Associação para o Desenvolvimento da Aldeia. ------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Pedido de reembolso de preço relativo a uma inscrição no “Campus Desportivo” – 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 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 o reembolso de preço 

relativo a uma inscrição no “Campus Desportivo”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

7. Pedido de estágio profissional na piscina municipal coberta - 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

8. “Centro Escolar de Eiriz” - Aprovação do plano de trabalhos e 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 

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, na medida em que tem parecer 

favorável por parte dos serviços técnicos da autarquia. --------------------------------------------------------------- 
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9. Concessão de licença especial – Local: Avezudes, Viariz – Requerente: José Fernando 

Ribeiro – 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 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 

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

 

10. Pedido de certidão de prédio em ruínas – Local: Arufe, Loivos da Ribeira, art.º n.º 230 – 

Requerente: Silvino Carvalho – 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 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 atendendo 

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

 

11. Recepção definitiva das obras de urbanização, Processo P-LOTEPDM 76/2005 – Local: 

Adrão, Valadares – Requerente: Carlos Borges Ribeiro – 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Auto de recepção definitiva das obras de urbanização do Processo P LOTE PDM n.º 6/1994 – 

Local: Míguas, Santa Marinha do Zêzere – Requerente: Abílio Teixeira Rodrigues – 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-
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A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente acta e dela fazem parte integrante (Anexo XIII). 

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

 

14. “Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere” - Abertura de concurso 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. ------------------------------------------ 

 

15. Reclamação sobre decisão proferida no âmbito do Recurso Hierárquico Facultativo 

interposto sobre a decisão que ordenou o encerramento do estabelecimento comercial 

“Talho Pereira” – 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 dos presentes, decidir pelo indeferimento da 

pretensão, nos termos e com os fundamentos expostos na proposta e ainda com os previstos no n.º 2 

do art. 9 e no n.º 2 do artigo 161.º do CPA. Mais deliberou mandar notificar o reclamante da presente 

deliberação ao abrigo do artigo 66.º e seguintes do CPA. O Exmo. Senhor Vereador Luís de Carvalho 

ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento nos 

termos do artigo 44.º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16. Alteração por Aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências para a Organização e 

Gestão de Transportes Escolares com as Juntas de Freguesia – 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 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. ------------------- 

 

 

 

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) 
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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 16.00 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 _________________________________________ 


