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ACTA     N.º 25 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2011 
 

 

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

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

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

Ausências: Senhor Vereador Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão por se encontrar de férias. - 

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

Pelas nove 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 14 de Dezembro 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 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas informou a Câmara de que os Senhores Vereadores do PSD 

pretendiam solicitar uma audiência ao Senhor Presidente da ARS Norte, para discussão de assuntos 

relacionados com a abertura do novo Centro de Saúde de Baião, bem como sobre a política de saúde 

para o concelho, solicitando, para isso o envio desse pedido através de ofício da Câmara Municipal. --- 

Senhor Presidente da Câmara disse concordar com o envio do ofício dirigido à ARS por parte dos 

Senhores Vereadores do PSD. Informou de que tinha enviado um ofício dirigido ao Ministro de Saúde, 

para solicitar uma audiência com o objectivo de reiterar as posições da Câmara Municipal sobre a 

saúde em Baião. Assim, todas as diligências que os Senhores Vereadores do PSD fizessem para 

reforçar as posições da autarquia eram bem vindas em nome dos interesses do Concelho. ---------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que os Vereadores do PSD estavam de acordo com as 

diligências efectuadas pelo Senhor Presidente da Câmara, era um esforço que não estava concertado 

entre o PS e o PSD, mas era um objectivo comum. Reiterou que não se tratava de uma questão 

partidária mas sim servir a causa pública. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que seria enviado aos Senhores Vereadores do PSD um 

dossier com cópia das comunicações enviadas à ARS e ao Ministério da Saúde, bem como cópias das 

actas das reuniões de Câmara nas quais o assunto foi debatido. -------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas realçou um exemplo de um município que cedeu uma viatura 

para estar ao serviço da saúde das pessoas e que prestava um serviço que era público e respeitável. - 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Resinorte – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.- Informação relativa às 

dívidas dos Municípios ao Grupo Empresarial Águas de Portugal – 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. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil - 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal ao 

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

 
3. Cedência do Auditório Municipal à Acribaimar - Associação  de Criadores de Gado Baião 

Marco – 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 
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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 cedência do Auditório Municipal à 

Acribaimar - Associação  de Criadores de Gado Baião Marco. ------------------------------------------------------ 

 
4. Cedência do espaço do Largo da Feira ao Circo José Torralvo – 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 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, ratificar a cedência do espaço do Largo da Feira ao 

Circo José Torralvo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Cyber Digital Business – 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 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 o protocolo de 

cooperação entre a Câmara Municipal e a Cyber Digital Business. ------------------------------------------------ 

 
6. Conservação e restauro da Capela do Bom Despacho - Ancede – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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. Atribuição de apoio financeiro 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 

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, ratificar a atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. --------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 

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 a atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 
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9. Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro 

para comparticipação nas obras do projecto “Gastronomia na Casa do Lavrador - Museu 

Rural Etnográfico” - 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 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, ratificar a atribuição de apoio financeiro à 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro para comparticipação nas obras do projecto 

“Gastronomia na Casa do Lavrador - Museu Rural Etnográfico”. --------------------------------------------------- 

 
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 XXIX). 

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

 

11. Apresentação na autarquia do comprovativo ou duplicado do requerimento de providência 

cautelar conservatória para suspensão da eficácia do acto administrativo que determinou o 

encerramento provisório do denominado “Talho Pereira”, sito na Rua de Camões, Campelo, 

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 XI 

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

 

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

de Campelo destinado à execução da “Obra da Rua de Alijó (Ingilde)”, no valor global de 

5.000,00 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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Campelo destinado à execução da “Obra da Rua de Alijó (Ingilde)”, no valor 

global de 5.000,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que, ao contrário do verificado no passado e por força 

das necessidades, os Vereadores do PSD contribuíam para o quebrar de dogmas. Por isso, sempre 

que estivesse em causa servir as populações, através do reforço da verba atribuída às freguesias, 

votariam favoravelmente a propostas de protocolos adicionais. ----------------------------------------------------- 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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 16.30. 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  

 
_____________________________________________ 

 
OS VEREADORES 

 
______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

 
 

 
A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


