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ACTA     N.º 6 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2011 

 

Aos vinte e três 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 em Exercício, Dr. Joaquim Paulo 

de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em Lisboa na Assembleia da República. - 

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 11 de Março 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 Vereador Gil Rocha absteve-se da votação por não ter estado presente na reunião.  
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara em Exercício, propôs que 

o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Serviços do Ministério Público do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel – Participação da I.G.A.L. – Processo N.º 130200-

IO/09 – Alvará de Loteamento – Alvará de Loteamento N.º 3/98 – Conhecimento” e 

“Aproveitamento Mini-Hídrico da Casa Grande – Reconhecimento de Interesse Público 

Municipal”. 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 em Exercício informou de que a ausência do Senhor Presidente tinha a 

ver com o facto de ter sido convidado para assistir à discussão e votação da proposta do PEC IV na 

Assembleia da República. Depois, convidou os Senhores Vereadores para os seguintes eventos: dia 

26 de Março às 16H00 a inauguração da obra de supressão e reconversão de duas passagens de 

nível na linha do Douro e a pavimentação do caminho do Tijeiro, em Aregos, Santa Cruz do Douro e 

às 17h30 a inauguração da obra de pavimentação do Caminho do Escudeiro, em Ribadouro; dias 16 

de 27 de Março cinema no Auditório Municipal; dia 1 de Abril às 14H00 visita da Senhora Ministra da 

Educação ao Centro Escolar de Campelo, no âmbito da comemoração do Dia das Crianças com 

autismo, e às 18H30 abertura da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa; dia 2 de Abril às 12H30 

o habitual almoço com entidades oficiais na Feira; dia 3 de Abril às 14H00 jogo de futsal da I divisão 

entre o Freixieiro e o AMSAC no Pavilhão Multiusos. ------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas lembrou que há cerca de um ano atrás tinha apresentado nesta 

Câmara e depois na AMBT uma proposta para a criação de uma empresa intermunicipal para a 

promoção das energias renováveis, questão que se tinha tornado ainda mais pertinente considerando 

os recentes acontecimentos numa central nuclear do Japão. Disse que até à data a proposta tinha 

valido zero e defendeu que a nossa região devia estar na linha da frente nesta matéria, uma vez que 

possui a matéria-prima para o efeito e não a estava a explorar convenientemente. De seguida, deu 

conta à Câmara dos acontecimentos verificados no jantar de tomada de posse da Comissão Política 

do PSD Baião, realizado no passado sábado, onde os carros de alguns participantes tinham sido 

vandalizados. Defendeu que a GNR deveria ser sensibilizada para a questão e sublinhou que se 

tratavam de acções sem sentido, de puro vandalismo e que nada tinham a ver com política, lembrando 

que durante a última campanha eleitoral nada de semelhante tinha acontecido. ------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu referiu-se às Comemorações do Dia Internacional da Mulher, 

realizadas no passado dia 13 de Março, congratulando-se com o elevado número de participantes, 

entres os quais muitos homens, facto também digno de registo e motivo de regozijo, uma vez que era 

reflexo de uma mudança de mentalidades. Disse, que as intervenções que tinham sido proferidas na 

cerimónia, comprovavam que em Baião existiam grandes mulheres e com notáveis percursos de vida. 

Terminou, dando conta à Câmara de que os Censos 2011 estavam a decorrer muito bem, fruto de 

empenho de todos os recursos humanos envolvidos e da própria autarquia que tudo estava a fazer 

para contribuir para da operação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador Manuel Durão disse que tinha estado presente nas Comemorações do Dia 

Internacional da Mulher e sublinhou os testemunhos proferidos durante a cerimónia. Sobre os actos de 

vandalismo, reportados pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas, afirmou que obviamente os 

repudiava e classificou-os como acções criminosas e não políticas. Referindo-se às ideologias 

partidárias, defendeu que o Partido Socialista não era contra a iniciativa privada. Disse, que o actual 

líder do PSD tinha vindo a defender que o desenvolvimento do país iria passar pela privatização dos 

serviços públicos, no entanto, era sua convicção que quem acreditava que a iniciativa privada poderia 

resolver todos os problemas do país estava enganado. --------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho afirmou que todos estavam de acordo com a promoção das 

energias renováveis, designadamente da eólica. Lembrou, que tinham sido apresentados projectos à 

Câmara para a instalação de eólicas no concelho, no entanto, um deles colocava em causa o 

património ambiental e arqueológico da Serra da Aboboreira, daí ter merecido parecer desfavorável da 

autarquia. Referiu que apenas algumas empresas privadas do país detinham alvará para investir 

nestas áreas e deviam-no fazer. Sobre o vandalismo denunciado pelo Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas, no seu entender, o PSD deveria apresentar na GNR uma queixa contra desconhecidos, indo 

ao fundo da questão e até às últimas consequências, e perguntou se esta diligência já tinha sido feita.  

Senhor Vereador Gil Rocha disse que no seu entender as pessoas visadas o deveriam fazer, ou seja, 

deveriam apresentar na GNR uma queixa contra desconhecidos pelos danos que tiveram nos seus 

automóveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que no seu entender a queixa à GNR deveria ser feita em 

nome do PSD Baião e não em nome de particulares. ------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, a propósito da intervenção do Senhor Vereador Manuel Durão 

defendeu que o PSD era liberal a sua ideologia, mas não era “cego”, ou seja, defende que o serviço 

público seja acautelado; em áreas como a educação, saúde, justiça e apoio social; no entanto o 

restante deveria ser privatizado. E mesmo nas áreas por ele referidas, alguns serviços também 

poderiam ser privatizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício realçou que a questão das energias renováveis era 

pacífica e o mundo inteiro deveria começar a apostar em alternativas às energias fósseis. Portugal 

tinha vindo a assumir-se no contexto mundial como um dos países que mais apostava nas energias 

renováveis e era reconhecido por isso. Neste contexto, também a Câmara Municipal estava de acordo, 

por exemplo, com as energias eólicas, mas não a todo o custo. Explicou, que há um tempo atrás se 

verificou um caso específico de pressão ilegítima à autarquia, quando uma empresa procedeu à 

entrega de dossiers com contratos já assinados com os proprietários dos terrenos onde pretendiam 

implementar as infraestruturas, tendo-se vindo a verificar que a mesma nem sequer possuía alvará 

para o efeito, tendo, por isso, criado expectativas infundadas nas pessoas. Relativamente à questão 

da ideologia liberal ou não liberal, defendeu que esta discussão nunca se esgotaria e ressalvou que o 

Estado esteve sempre do lado da resolução dos problemas. No seu entender, a actual crise mundial 

foi despoletada, precisamente, por privados e pela feroz especulação financeira, entre outros factores. 
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Era, por isso, um contra-senso, quase paradoxal, a actual situação mundial, ou seja, pediu-se ao 

Estado para dar espaço à iniciativa privada e aos mercados e depois, perante os problemas, pede-se 

auxílio ao Estado para os resolver. Disse, que estávamos numa fase de clarificação e todos tinham a 

obrigação de informar devidamente as pessoas sobre tudo o que estava acontecer no país e no 

mundo. Relativamente à questão do vandalismo, já abordada em intervenções anteriores, afirmou que 

se tal aconteceu era lamentável, repudiava o caso que não se devia especular ou fazer insinuações 

sobre o assunto, que deveria ser alvo de queixa junto das entidades competentes. -------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Agência Portuguesa do Ambiente - Relatório  do Estado do Ambiente– 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. ----------------------------------------------------------------------- 

 

2. Fundação Eça de Queiroz – Conselho de Administração – 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. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Ancede destinado à obra de “Acesso ao Lugar da Boavista – Execução de rampa, 

calcetamento e fornecimento de material para execução de muro” no valor de 6.830,94 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ancede destinado à obra de “Acesso ao Lugar da Boavista – Execução de rampa, 

calcetamento e fornecimento de material para execução de muro” no valor de 6.830,94 Euros. ----------- 

 

4. Recurso Hierárquico Facultativo – 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. ------------------------------------------ 
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5. Alteração ao Regulamento de Publicidade do Município de Baião – 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 V 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 quatro votos a favor dos 

Senhores Vereadores do PS e dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a 

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

Os Senhores Vereadores do PSD votaram contra a proposta considerando o princípio da equidade, ou 

seja, o pagamento deve ser efectuada conforme a área exposta, o que não se verifica segundo o seu 

entender. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores do PS votaram favoravelmente por entenderem a proposta como um 

estímulo à actividade económica no município e como forma de inverter a tendência que aponta para o 

abandono demográfico do concelho, bem como as dificuldades socio-económicas decorrentes da crise 

mundial que se atravessa. Pretende-se, ainda, com a medida, evitar a situação que actualmente se 

verifica, ou seja, os comerciantes taparem a publicidade nos seus estabelecimentos, estimulando e 

promovendo o pagamento das respectivas taxas e garantir equidade entre todos, pois cada um 

passará a saber que existe um tecto máximo, e relativamente acessível, em termos de taxas a pagar 

independentemente da área ocupada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Este assunto será submetido à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------- 

 

6. Pedido de Isenção de Taxas da ADEGRIL – Associação de Desenvolvimento do Grilo – 

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 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 e 

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

 

7. Recepção Provisória das Obras de Urbanização – Processo P-LOTEPDM-84/2007 – Local: 

Camude, Ancede – Requerente: IPDP-Imobiliária, Lda. – 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 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. 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 VIII). 

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

 

9. Serviços do Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel – Participação 

da I.G.A.L. – Processo N.º 130200-IO/09 – Alvará de Loteamento – Alvará de Loteamento N.º 

3/98 – 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 IX 

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

 

10. Aproveitamento Mini-Hídrico da Casa Grande – Reconhecimento de Interesse Público 

Municipal – 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 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal para ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 17.00 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 EM EXERCÍCIO 

 

____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


