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ACTA     N.º 13 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2011 
 

Aos vinte e dois 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 extraordinária realizada no dia 1 de Junho 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. A acta da reunião ordinária realizada no dia 8 de Junho 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 “Acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e a Munícipe Maria Angelina Ferreira da Silva Pinto - 

Ratificação”, “Minuta de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a APDA – Associação 

para Desenvolvimento da Aldeia - Cedência da Escola Primária” e “Projecto de requalificação do 

Jardim Francisco Sá Carneiro e Praça da Fonte Nova”. 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 Presidente da Câmara convidou os presentes para o rali de Baião e para a apresentação do 

novo CD do grupo “Andarilhos”, ambos a realizar no dia 26 de Junho. -------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas fez a seguinte declaração política: existiam diferenças entre ele 

próprio e o Senhor Presidente da Câmara em termos de gestão e de ideologia. Também entre o PS e 

o PSD existiam semelhanças, designadamente na defesa de um tratamento cordial e de respeito 

mútuo, independentemente da divergência que era salutar. Disse que se orgulhava de estar presente 

nesta Câmara uma vez que as divergências não se traduziam em ataques pessoais. No entanto, o 

mesmo não se verificava em outros órgãos. Referiu-se à última reunião da assembleia da Associação 

de Municípios do Baixo Tâmega, quando a propósito do encerramento do SAP em Celorico de Basto 

solicitou a presença do Dr. Carlos Guimarães e do Dr. José Luís Carneiro, na qualidade de Presidente 

do Conselho da Comunidade, para poderem prestar alguns esclarecimentos. Perante o seu pedido, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. Armindo Abreu, teve para com ele uma 

atitude pouco civilizada acusando-o de estar a perseguir o Dr. José Luís Carneiro com o objectivo de 

criar um lobbie. Defendeu que a região tinha de se unir e estabelecer sinergias na defesa da saúde no 

Baixo Tâmega. No final, tinha ficado programado que o Dr. Carlos Guimarães iria a uma próxima 

reunião daquela assembleia para apresentar o panorama geral do estado da saúde. Deixou uma nota 

positiva pelo envio do Plano de Desempenho do ACES Tâmega 2010 para conhecimento da Câmara.  

Senhora Vereadora Ivone Abreu disse que não podia deixar de salientar as palavras do Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas sobre a vivência civilizada e democrática desta Câmara não obstante 

divergências ideológicas. Deixou uma nota positiva pela eleição de uma mulher para Presidente da 

Assembleia da República, Dra. Assunção Esteves, pois tratava-se de um marco que ficaria para 

sempre na história da República Portuguesa. Deu, por isso, os parabéns ao PSD pela sua indicação. -- 

Senhor Presidente da Câmara, referindo-se à questão da saúde abordada anteriormente, deu 

conhecimento à Câmara das diversas comunicações mantidas entre o Município e o Ministério da 

Saúde e a ARS Norte, designadamente sobre a requalificação do SAP, a 17de Dezembro de 2007, 

sobre a posição assumida pelos Senhores Vereadores do PS e do PSD, a 14 de Janeiro de 2008, e a 

19 de Novembro de 2010, já com as obras em execução foi enviada nova comunicação à Senhora 

Ministra reiterando os compromissos anteriormente assumidos. Todos estes documentos, 
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demonstrativos do empenhamento da autarquia na matéria, estavam arquivados no Gabinete de Apoio 

à Presidência para consulta da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas perguntou qual a situação actual do parque de estacionamento 

subterrâneo do novo Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a construção do parque estava incluída no acordo 

estabelecido com o Ministério da Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro – Reunião do Conselho Geral de 24 

de Março de 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 Vereador José Carlos Póvoas lamentou a pouca participação dos associados na reunião do 

Conselho Geral. O Senhor Presidente da Câmara ressalvou que se tinha tratado de uma reunião onde 

não tinham sido debatidas questões estratégicas para a definição de políticas para a Associação. ------ 

 

2. ACES Tâmega I - Plano de Desempenho 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 II 

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

Senhor Vereador José Carlos Póvoas deixou uma nota muito positiva do documento apresentado, que 

era uma verdadeira “radiografia” do estado da saúde na região. Reiterou a necessidade de uma 

política conjunta na saúde para o Baixo Tâmega. ----------------------------------------------------------------------- 

 

3. Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e os Municípios da Região do 

Noroeste – 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara lembrou os presentes de todas as reuniões e sessões públicas 

promovidas sobre a matéria em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou que o PSD defendia as parcerias públicas e se 

tivessem sido ouvidos e eleitos actualmente já teríamos uma piscina pública em Baião. O povo não os 

escolheu e por isso não tinha piscina. Sublinhou que a água é um bem essencial e deveria ser gerida 

como tal. Sobre a presente parceria, destacou três questões que serviam também como alertas: as 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º13 da Reunião Ordinária de 22.06.2011 

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                                                                                                          4/10 

condições em que seria efectuada a transferência dos trabalhadores da Câmara para a empresa, o 

facto da rede já existente e construída pela autarquia não ter sido devidamente quantificada e 

valorizada pela parceria e a previsão dos custos de entrega de água ao domicilio bem como da ligação 

à rede. Esta última questão deveria ser bem ponderada pelo executivo para que no futuro o povo não 

pudesse vir a dizer que o custo de água e saneamento tinha aumentado porque a Câmara não tinha 

estimado os custos desta adesão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara destacou que a situação laboral dos trabalhadores da autarquia iria 

ficar totalmente acautelada, na medida em que continuariam sempre a fazer parte dos quadros da 

autarquia, e as redes e todos os activos ficariam como propriedade do Município. Existia também uma 

questão a ser debatida, designadamente sobre as metas de cobertura que poderiam ir mais além em 

detrimento da substituição da rede já existente e que segundo os serviços técnicos da autarquia ainda 

se encontrava em boas condições. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira defendeu que, tendo em conta que tendencialmente estávamos a 

caminhar no sentido da aplicação do princípio do utilizador pagador, a adesão a este sistema, pela sua 

escala e dimensão, iria favorecer claramente o concelho de Baião que caso avançasse sozinho teria 

que suportar custos muito mais elevados. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho destacou aquilo que considerava ser o mais importante nesta 

matéria: a possibilidade de se alcançar a cobertura máxima do concelho; a poupança na manutenção 

das condutas e da rede; a inevitabilidade da autarquia futuramente ser obrigada a imputar os custos 

da água ao utilizador e o facto da Câmara e a Assembleia terem a possibilidade de subsidiar o serviço 

para reduzir o preço a pagar pelos consumidores. ---------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou o facto das questões que tinham sido levantadas pelo 

PSD terem evoluído favoravelmente, o que por si só era positivo e de devido registo. ----------------------- 

Senhor Presidente da Câmara ressalvou que as questões relacionadas com o pessoal estiveram 

sempre devidamente salvaguardadas e definidas. Mais ressalvou que actualmente os fundos 

comunitários não contemplavam iniciativas individuais, daí a importância da parceria em causa. 

Terminou, declarando que votaria esta proposta de adesão na convicção de que o sistema Águas de 

Portugal se manteria com uma natureza pública. ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que a questão da privatização das Águas de Portugal 

não deveria ser levada em linha de conta na decisão pois, desde que o contrato fosse devidamente 

respeitado, era indiferente a natureza pública ou privada da parceria. -------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão disse que existia uma grande diferença entre os domínios público e 

privado e que se prendia essencialmente com o lucro. A água, por ser um bem essencial, não deveria 

ser objecto de lucro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Sobre 

este assunto o PS e o PSD apresentaram declaração de voto. ----------------------------------------------------- 
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4. Repartição do FEF no Orçamento Municipal de 2012 – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

5. “Campus” Desportivo de Verão - Fixação de Preços de Inscrição – 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. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador Gil Rocha propôs que os funcionários da autarquia pudessem usufruir de um 

desconto nos preços de inscrição no “campus” à semelhança do que é efectuado em outras 

instituições e empresas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira considerou que ao aplicar esse desconto passaria a não haver um 

critério objectivo, podendo ser entendido como mais justo por algumas pessoas, que esses descontos 

fossem efectuados com base noutros critérios como, por exemplo, a situação económica das famílias, 

o escalão do abono, os beneficiários do RSI ou pessoas em situação de desemprego. ---------------------- 

 

6. Implementação do serviço Actividades de Verão para as crianças em idade pré-escolar no 

Jardim de Infância do Pranhô – 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 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. Protocolo de cedência de sala - Biblioteca Municipal – 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 celebração do protocolo de cedência de 

sala na Biblioteca Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo e o estagiário Pedro Filipe Pereira 

Azeredo - 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 
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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, ratificar o protocolo de Formação em Contexto de 

Trabalho com a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo e o estagiário Pedro Filipe 

Pereira Azeredo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Loivos do Monte destinado à realização do 

Concurso Pecuário – 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 atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de Loivos do Monte destinado à realização do Concurso Pecuário. ------------------------------------------------ 

 

10. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e o Rancho Folclórico da 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 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 celebração de protocolo de 

desenvolvimento cultural com o Rancho Folclórico da Associação Desportiva de Ancede. ------------------ 

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

destinado às obras de “Pavimentação da Rua do Ramalhal, Ervins” e “Alargamento e 

construção de muro de suporte no Caminho dos Casainhos, Boscras” no valor global de 

6.855,55 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 com a Junta de 

Freguesia de Ovil destinado às obras de “Pavimentação da Rua do Ramalhal, Ervins” e “Alargamento 

e construção de muro de suporte no Caminho dos Casainhos, Boscras” no valor global de 6.855,55 

Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Programa SOLARH – Aprovação do Relatório Técnico e Orçamento de Obras – Deolinda de 

Jesus – 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. ------------------------------------------ 
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13. Autorizações de ocupação de talude da Estrada Municipal para plantação de videiras - 

Revogação – 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. DSTELECOM Norte, Lda. - Comunicação prévia relativa ao projecto de construção da rede 

primária (Backbone) de comunicações electrónicas de alta velocidade para o Concelho 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 

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, com a condição de a 

intervenção que implique abertura de valas no traçado subterrâneo na zona da vila de Campelo seja 

efectuado sob os passeios e orientação dos serviços municipais. -------------------------------------------------- 

 

15. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Quinta dos Carvalhais, Rua do Forno, 

Passos, Santa Marinha do Zêzere – Requerente: Iolanda Angelina Rodrigues dos Santos 

Azevedo – 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 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 a proposta 

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

 

16. Pedido de certidão de prédio em ruínas – Local: Gosende, Gôve – Requerente: Nuno Edison 

Mendes – 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 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 

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

 

17. Pedido de certidão de prédio em ruínas – Local: Queimada, Ovil – Requerente: Ernesto de 

Lemos Gomes – 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 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º13 da Reunião Ordinária de 22.06.2011 

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                                                                                                          8/10 

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 

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

 

18. Alteração ao alvará de loteamento 5/1998 – Local: Míguas, Santa Marinha do Zêzere – 

Requerente: Maria Celestina Gomes Monteiro – 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 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 proposta 

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

 

19. Alteração ao alvará de loteamento 3/1996, Processo LU-LOT 7/10 – Local: Campo, Santa 

Marinha do Zêzere – Requerente: Maria Aldina da Costa Pinto Nascimento e Outros – 

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 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 

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

 

20. 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 XX). A 

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

 

21. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Munícipe 

Maria Angelina Ferreira da Silva Pinto - 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 

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, ratificar o acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e a Munícipe Maria Angelina Ferreira da Silva Pinto. ------------------- 
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22. Minuta de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a APDA – Associação para 

Desenvolvimento da Aldeia - Cedência da Escola Primária – 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 

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. Mais deliberou, por proposta do 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, definir um prazo de cedência com possibilidade de prorrogação.  

 

23. Projecto de requalificação do Jardim Francisco Sá Carneiro e Praça da Fonte Nova – 

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 

XXIII 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 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) 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 


