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ACTA     N.º 8 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2011 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Abril 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 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Senhor Vereador Gil Jorge Soares da Rocha, por motivos profissionais e justificados. ------

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

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 13 de Abril de 2011, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito 

– Sinalização de quatro lugares de estacionamento privativo na Praça Heróis do Ultramar - 

Ratificação”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida proposta, 

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

Senhor Presidente da Câmara convidou os presentes para a visita ao concelho do Exmo. Senhor 

Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, Dr. Valter Lemos, para um balanço das 

políticas de formação e emprego desenvolvidas em Baião nos últimos anos, no próximo dia 7 de Maio, 

às 10H00, no Auditório Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas deixou nota positiva relativamente à colaboração entre o poder 

central e o poder local, a propósito da construção do novo centro de saúde de Vila Meã, e o protocolo 

estabelecido entre a Câmara Municipal de Amarante e a ARS para o efeito. Destacou, que durante o 

projecto, a ARS acompanhou todo o processo, desde a abertura do concurso, adjudicação, auto de 

consignação e recepção provisória da obra. De seguida, referiu-se ao Censos 2011, mais 

concretamente a um “papel” que lhe tinha sido entregue por um munícipe, com um formato de 

inquérito, perguntando à Câmara se tinha conhecimento do mesmo e alertando para a 

confidencialidade e direito à privacidade. Terminou, abordando a questão das tarifas de água e 

saneamento, assunto sobre o qual tinha sido enviado um mailing à população para informar de que os 

preços a pagar não poderiam ser inferiores aos custos suportados com a prestação desses serviços, 

e, no seu entender, nessa comunicação deveria constar o valor que cada munícipe pagaria se o 

serviço não fosse subsidiado pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara lembrou o disposto na Lei das Finanças Locais, sobre os preços a fixar 

pelos municípios relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos, e que a Câmara Municipal 

entendeu comparticipar o serviço, não imputando ao munícipe o valor total do custo. ------------------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira, referindo-se à questão do Censos 2011, disse que tinha tido a 

oportunidade de estar reunido com todos os coordenadores e recenseadores das freguesias, para 

além dos responsáveis pelo INE e autarcas de freguesia, e na altura lhes tinha solicitado que se 

detectassem casos de graves problemas sociais os pudessem sinalizar para o assunto fosse 

acompanhado pelo Pelouro dos Assuntos Sociais, no sentido da sua resolução. De seguida, 

congratulou a Associação Desportiva de Baião, pela subida de divisão, bem como a equipa de juvenis 

da A.C.R. de Santa Cruz do Douro pela subida de escalão. Por fim, convidou os presentes para a 

sessão de relançamento e apresentação das novas valências do “Centro Hípico” de Baião, no dia 30 

de Abril, às 10H00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Cedência do Auditório Municipal 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 I 

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 Auditório Municipal à Santa 

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

 

2. Oferta de bengalas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha 

do Zêzere - 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 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 dos presentes, ratificar a oferta de bengalas à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador 

Luís de Carvalho ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por 

pertencer aos Corpos Sociais da Associação. --------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Festas em honra de Santa Marinha – Apoio financeiro à Comissão de Festas de Santa 

Marinha do Zêzere – 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 atribuição de apoio financeiro à Comissão 

de Festas de Santa Marinha do Zêzere para as Festas em honra de Santa Marinha. ------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas questionou a Câmara sobre o apoio de 250€ que anteriormente 

era atribuído às festividades do Concelho. O Senhor Presidente da Câmara informou que o 

cancelamento desse apoio constava do Plano e Orçamento, em virtude dos cortes nas transferências 

do Estado e da diminuição de receitas, continuando a autarquia a apoiar as festividades com a 

cedência de palco, gerador e outro apoio logístico. O Senhor Vereador José Carlos Póvoas manifestou 

a sua concordância com a medida. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia do Grilo 

destinado às obras de “Pavimentação da Rua do Cruzeiro (1.ª Fase)” e “Pavimentação do 

Caminho da Partilha” no valor global de 10.474,92 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 IV 
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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 do Grilo destinado às obras de “Pavimentação da Rua do Cruzeiro (1.ª Fase)” e 

“Pavimentação do Caminho da Partilha” no valor global de 10.474,92 Euros. ----------------------------------- 

 

5. Concurso Público “Centro Escolar de Santa Cruz do Douro” Relatório final e adjudicação – 

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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

6. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Tapadas, Campelo – Requerente: Maria 

Cândida – 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 

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

 

7. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Esmoriz, Ancede – Requerente: Banco 

Invest – Grupo Alves 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 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Cimo de Vila, Viariz – Requerente: Carla 

Susana Freitas Magalhães – 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 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Portomanso, Ribadouro – Requerente: 

Joaquim Cardoso – 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. 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 X). A 

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

 

11. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito – Sinalização de quatro lugares de 

estacionamento privativo na Praça Heróis do Ultramar - 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 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. ------------------------------------------ 

 

 

 

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, 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 _________________________________________ 


