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ACTA     N.º 10 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2011 

 

Aos vinte e cinco 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: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ausência temporária: Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira por se encontrar em Arouca em 

representação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 Maio 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 “Pedido de destaque de parcela de terreno – 

Local: Touça, Santa Marinha do Zêzere – Requerente: União Juventude Zezerense” e “Recurso 

Hierárquico Facultativo”. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. 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 I 

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

 

2. Projecto “Mais Mulher” da UCC do Centro de Saúde de Baião – 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. Cedência do Auditório Municipal à OBER - Obra de Bem Estar Rural 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 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório Municipal à OBER - 

Obra de Bem Estar Rural de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal ao Centro de Recrutamento de Vila Real do Exército 

Português – 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 cedência do Auditório Municipal ao 

Centro de Recrutamento de Vila Real do Exército Português. ------------------------------------------------------- 
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5. Fixação de tarifa para prova de vinhos a realizar no Centro Interpretativo da Vinha e do 

Vinho e visitas orientadas às ruínas do Mosteiro de Santo André 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 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 José Carlos Póvoas perguntou acerca do estudo que sustenta as tarifas propostas. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o objectivo seria implementar uma estrutura para garantir 

uma resposta a todas as solicitações para as visitas às ruínas do Mosteiro de Ancede, bem como ao 

projecto agrícola que a autarquia se encontra a desenvolver na Quinta. ----------------------------------------- 

 

6. Fixação de preços de compra e venda de artesanato e outros produtos relevantes para a 

promoção do 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 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. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador Gil Rocha referindo-se à venda de vinho, salientou que através da renegociação dos 

preços com os produtores, de forma a baixar o preço de compra, ambas as partes poderiam 

beneficiar. O Senhor Presidente da Câmara disse que iria abordar a questão na próxima reunião com 

os técnicos responsáveis pela área, para que a proposta fosse apresentada aos produtores. ------------- 

 

7. Celebração de protocolos de estágio entre a Câmara Municipal de Baião e o Agrupamento 

Vertical de Escolas do Sudeste do 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 

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 de protocolos de estágio entre 

a Câmara Municipal de Baião e o Agrupamento Vertical de Escolas do Sudeste do Concelho de Baião.  

 

8. Protocolo de cedência de viatura do Município de Baião à Junta de Freguesia de Santa Cruz 

do Douro – 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 cedência de viatura do 

Município de Baião à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------- 
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9. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Cruz do Douro destinado à obra de “Beneficiação do Caminho de Vila Nova” no valor de 

6.405,00 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 Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Beneficiação do Caminho de Vila Nova” no 

valor de 6.405,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação de passeios e colocação e grelhas e tubos 

no cemitério de Mesquinhata” no valor de 3.450,00 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 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 com a Junta de 

Freguesia de Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação de passeios e colocação e grelhas e 

tubos no cemitério de Mesquinhata” no valor de 3.450,00 Euros. --------------------------------------------------- 

 

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

Marinha do Zêzere destinado à obra de “ Beneficiação da Calçada do Sarnado” no valor de 

8.712,14 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 Santa Marinha do Zêzere destinado à obra de “ Beneficiação da Calçada do Sarnado” no 

valor de 8.712,14 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Anabela Maria Monteiro Violante – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Idiliano António Ribeiro Frias – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Joaquim Pereira Marques – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Isabel Cristina Pinto Monteiro – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 
16. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Lina Maria Nogueira Ramos de Carvalho – 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. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Portela, Campelo – Requerente: Maria 

Isabel de 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 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. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo – 

Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões 

proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, ao abrigo da delegação 
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que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei N.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente acta e dela fazem parte integrante (Anexo XVIII). 

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

 

19. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Touça, Santa Marinha do Zêzere – 

Requerente: União Juventude Zezerense – 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Joaquim Paulo de Sousa Pereira passou a integrar os trabalhos, sem direito 

a voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

20. 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 

XX 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, adiar a decisão sobre as alegações e 

convocar as partes para um esclarecimento presencial, no prazo máximo de oito dias. O Senhor 

Vereador Luís de Carvalho ausentou-se da sala por estar impedido de participar na votação, uma vez 

que é interveniente directo no assunto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Luís de Carvalho informou que, no seguimento da anterior deliberação de Câmara 

sobre a proposta em apreço, foi ouvida novamente a parte que podia ser prejudicada pela procedência 

do recurso, bem como ele próprio na qualidade de Vereador do Pelouro do Urbanismo. Ambas as 

alegações encontram-se apensas à proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas considerou que, à semelhança do que tinha defendido na 

reunião onde este assunto foi abordado pela primeira vez e perante o exposto na proposta e 

documentação anexa, se deveria solicitar a intervenção da Autoridade de Saúde para que a Câmara 

fundamentasse melhor a sua deliberação. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Jurista da Câmara, Dra. Paula Loureiro, presente na reunião, confirmou novamente a competência 

da Câmara para deliberar sobre o assunto em questão. -------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, no entender da bancada do PSD, desde que todas as 

questões legais tivessem sido salvaguardadas, estavam de acordo com a decisão do Senhor Vereador 

do Pelouro do Urbanismo, no entanto, e por uma questão de bom senso, poderia ser feita uma última 

diligência no sentido da Câmara ouvir ambas as partes. -------------------------------------------------------------- 
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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 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 _________________________________________ 


