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ACTA     N.º 19 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2011 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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 ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em Sofia 

(Bulgária) no âmbito do Comité das Regiões e Senhor Vereador Manuel Eduardo Guizado de Gouveia 

Durão por se encontrar em período de férias. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício 

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 14 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 

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 em Exercício, propôs que 

o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Contrato-Programa Associação 

Desportiva de Baião”. 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 Presidente da Câmara em Exercício convidou todos os presentes para as iniciativas previstas 

para o próximo dia 1 de Outubro, designadamente a visita às obras de pavimentação da Estrada 

Municipal 581, que liga Aregos (Santa Cruz do Douro) a Lordelo (Ancede); pavimentação da rua de 

Alijó, no lugar do Ingilde, freguesia de Campelo e pavimentação da rua Dra. Emília Silva, na freguesia 

de Loivos do Monte. De seguida, referiu-se ao “Documento Verde da Reforma da Administração 

Local”, mais concretamente no que respeitava à extinção/fusão de freguesias. Alertou para os critérios 

que poderiam ser usados para esta reforma e, tratando-se de um assunto muito importante, apelou a 

todos para que pudessem fazer uma análise do documento para uma futura discussão em sede de 

Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Ivone Abreu realçou que na presente semana tinha sido dado mais um passo no 

percurso do Ensino Superior em Baião com a assinatura de um protocolo de cooperação tripartido 

entre a Câmara Municipal, o ISAG e o Hotel Douro Palace, para o desenvolvimento de acções no 

domínio do Turismo e Gestão Hoteleira, através da realização de formação em contexto real de 

trabalho, qualificação profissional e seminários. Por outro lado, iria iniciar-se um novo curso na área da 

Psicopedagogia, ministrado pelo ISCIA, que contemplaria uma redução de 50% no valor mensal da 

propina para os colaboradores da autarquia e de 35% para outras entidades com as quais viessem a 

ser estabelecidos protocolos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas colocou as seguintes questões: “O sócio da empresa municipal 

Baião Vida Natural tem residência na Casa de Chavães paga pela autarquia?”; “Qual o ponto de 

situação da empresa municipal Baião Vida Natural?”; “Com a mudança de Governo houve alguma 

alteração em termos do reordenamento da rede escolar em Baião?” e “Em que situação se encontra a 

questão dos transportes escolares no Gôve uma vez que foi apresentada uma contra proposta por 

parte do Senhor Presidente da Junta?”. Depois, a propósito da última reunião de Câmara fez a 

seguinte declaração política, sobre o Centro de Dia da Teixeira, que se passa a citar “O que está 

escrito na acta de 14-09-2011 da intervenção do Senhor Vereador Prof. Manuel Durão, devo 

esclarecer esta Câmara, em abono da verdade, o seguinte: A Câmara Municipal de Baião, presidida 

pelo Sr. Dr. José Luís Carneiro do PS, no mandato anterior, numa atitude de oposição à Junta de 

Freguesia da Teixeira do PSD, não deu a continuidade devida ao processo iniciado em 2006-12-07 

para a criação do Centro de Dia da Teixeira. Mais informo que o Centro de Dia teve o parecer técnico 

favorável, para a valência centro de dia com capacidade para 25 utentes, pelo Instituto da Segurança 

Social IP (Centro Distrital do Porto) em 12-08-2009, foi comunicado a esta Câmara em 28-08-2009 

pelo respectivo Instituto da Segurança Social. Assim sendo: 1.º em que data a Câmara comprou o 

terreno na Freguesia da Teixeira para a construção do Centro de Dia; 2.º Quanto custou e 3.º Quanto 
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custou o movimento de terras em período de campanha eleitoral?” (fim de citação). Depois, sobre o 

curral colectivo em Mafómedes, abordado também na última reunião de Câmara, fez a seguinte 

declaração política que se passa a citar: “Ao fim de 3 anos e 5 meses dá-se a resposta à Junta de 

Freguesia da Teixeira que a solicitou a esta Câmara, em ofício SF 43/2008 de 09-04-2008. A resposta 

é dada pela N. Ref. 7519/2011 de 22-09-2011. Aguardo o pedido de rectificação do Senhor Vereador 

Luís de Carvalho, porque eu não menti e tive a humildade democrática de “pedir desculpa por isso” 

caso estivesse errado. Verifica-se que a razão está do meu lado e aguardo que o Senhor Vereador 

rectifique o que disse” (fim de citação). ------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que se não tivessem sido prestadas outras 

informações sobre o assunto do Curral Colectivo em Mafómedes, e tendo em conta apenas a 

declaração do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, ficava a ideia de que no espaço decorrido entre 

o ofício da Junta de Freguesia da Teixeira, em 2008, e o ofício da Câmara Municipal, em 2011, não 

tinha sido efectuada nenhuma diligência. No entanto, ainda na última reunião do Órgão, todos tinham 

tido possibilidade de consultar o processo em causa e tinham ouvido os esclarecimentos do Senhor 

Vereador Luís de Carvalho sobre todas as comunicações enviadas e diligências realizadas, pelo que 

não se entendia o porquê do assunto ser trazido novamente à Câmara. Por isso, solicitou aos serviços 

para que trouxessem novamente o processo à reunião para consulta. -------------------------------------------- 

Depois, o Senhor Presidente da Câmara em Exercício respondeu às questões colocadas pelo Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas. Disse que todos os vereadores leram, certamente, o contrato que foi 

assinado para a criação da Empresa Municipal Baião Vida Natural, que foi aprovado pela Câmara e 

Assembleia, e portanto todos conhecem as suas cláusulas, que não prevê a residência de ninguém. - 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas considerou que se poderia depreender, então, da resposta do 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício que não estava ninguém a residir na Casa de Chavães, 

ao que o Senhor Presidente da Câmara em Exercício respondeu que não. Relativamente à segunda 

questão, informou que, em princípio, durante o próximo mês de Outubro, e conforme decorria da lei, 

iriam ser apresentados à Câmara os documentos de Prestação de Contas da empresa municipal. ------ 

Em relação à terceira questão colocada pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas, o Senhor 

Presidente da Câmara em Exercício lembrou a posição já assumida pela autarquia no sentido de não 

se proceder ao encerramento de escolas, uma vez que o Município estava em fase de reordenamento 

da rede escolar e quando os alunos mudassem de escola poderiam faze-lo de forma definitiva, para os 

novos centros escolares, cujos projectos estavam a decorrer dentro do previsto. Informou que o novo 

aspecto que estava em causa com a nova direção da DREN, ao qual ainda não tinha sido dada 

resposta, era a questão já abordada na última reunião de Câmara sobre a colocação de “tarefeiras” e 

outras pessoas no âmbito dos CEI. Sublinhou que, após quatro semanas de tentativas, ainda não se 

tinha conseguido um contacto telefónico com a DREN, nem foi obtida resposta a duas comunicações 

escritas e datadas de 6 e 20 de Setembro. Terminou salientando que a RTP tinha feito uma 

reportagem no concelho a propósito deste problema, mas a resposta da DREN foi remeter o assunto 

para o respectivo Ministério que assumiu que iria resolver o problema durante essa semana. ------------- 
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Respondendo à última questão, o Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou de que a 

proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Gôve estava a ser analisada 

e reiterou o interesse da autarquia para que tudo possa ser resolvido da melhor forma, ou seja, para 

que se chegasse a um entendimento. Acrescentou, ainda, que, tal como foi referido na última reunião 

de Câmara onde este assunto foi discutido, futuramente iria ser apresentada à Câmara uma proposta 

de adenda aos protocolos de cedência de viaturas para transporte escolar, no sentido das Juntas de 

Freguesia puderam analisar se a comparticipação era suficiente para as despesas inerentes ao 

serviço e, caso tal viesse a não se verificar, procurassem encontrar a melhor solução distribuindo esse 

esforço adicional pelos utentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, e por proposta do Senhor Presidente da Câmara em Exercício, os trabalhos foram 

interrompidos para consulta do processo do Curral Colectivo de Mafómedes. ---------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português - Projecto de Lei n.º 43/XII (PEV) sobre a 

tributação de publicidade junto às Estradas Nacionais – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Energia Branca - Aproveitamentos Eólicos da Meninas II, Castelo, Teixeira – 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 ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – 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 ao 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil --------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência temporária do bar do Pavilhão Multiusos à Associação Desportiva 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 IV 

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, autorizar a cedência temporária do bar do Pavilhão 

Multiusos à Associação Desportiva de Baião. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Fixação de preços de inscrição nas aulas Fitness e Dança - Pavilhão Multiusos de Baião – 

Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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. Festas Concelhias e de São Bartolomeu - Transferência de verba adicional para a 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal 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 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. Homologação dos autos de recepção definitiva da empreitada “Estrada Municipal de Santa 

Marinha do Zêzere entre a E.M. 579 e a E.N. 304-3” – 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. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito/colocação de sinalização de sentido único 

na Rua da Escola na Vila 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 

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. ------------------------------------------ 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Alice 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 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. ------------------------------------------ 
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10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Aldina Pereira 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 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. ------------------------------------------ 

 
11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Ana Cristina Cardoso Guedes – 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. ------------------------------------------ 

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

Amélia da Conceição Madureira Monteiro Costa – 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. ------------------------------------------ 

 

13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Sónia Maria Fernandes da Silva – 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 a proposta. ------------------------------------------ 

 

14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Marisa Alexandra Pinto de Sousa – 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 – 

Joaquim Ribeiro da Cruz – 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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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 – 

Maria Augusta – 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. Loteamento urbano n.º 6/11 LU-LOT – Local: Pedreda, Gôve – Requerente: Fortes Ventos, 

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 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 

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. Contrato-Programa Associação Desportiva de Baião – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 o 

Contrato-Programa com a Associação Desportiva de Baião. -------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16.30 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 _________________________________________ 


