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ACTA     N.º 17 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2011 

 

 
Aos trinta e um dias do mês de Agosto 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Ausências: Senhores Vereadores Joaquim Paulo de Sousa Pereira e Maria Ivone Cerejo Costa de 

Abreu Ribeiro por se encontrarem em período de férias. -------------------------------------------------------------- 

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 17 de Agosto 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 Jorge Soares da 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, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno 

- Restaurante Primavera de António Fonseca – Conhecimento” e “Recurso Hierárquico 

Facultativo”. A Câmara deliberou, individualmente e por unanimidade, aceitar a admissibilidade das 

referidas propostas, as quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas.  

Senhor Vereador Manuel Durão disse congratular-se com o grande êxito das recentes Festas 

Concelhias, designadamente no número de visitantes que ascendeu a mais de 20 mil pessoas, 

número que superou os anos anteriores o que era de registar e a ter em consideração. Referiu-se, 

também, à presença da RTP como um dos momentos altos das Festas e de grande importância para 

as pessoas. Terminou, destacando a actuação das duas Bandas de música do Concelho, que tinham 

presenteado o público com uma exibição brilhante, eram um motivo de orgulho para todos os 

baionenses e merecedores de todo o tipo de apoio. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas interveio também para se congratular com as Festas 

Concelhias. Referiu-se ao programa da RTP, muito simpático e muito bem dirigido, e que tinha 

passado uma imagem fantástica do concelho. Deixou uma nota positiva por isso. Destacou a 

reportagem realizada na Quinta do Convento de Ancede pela promoção de todos os produtos lá 

cultivados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fixação de preços de venda do vinho do Lagar do Convento produzido na Quinta 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 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, aprovar a fixação de preços de venda do vinho do 

Lagar do Convento produzido na Quinta do Mosteiro de Santo André de Ancede. ---------------------------- 

 

2. Minuta de protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Sócio-Cultural de Santa Maria de Frende – 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, aprovar a minuta de protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Sócio-Cultural de Santa Maria 

de Frende. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Festas Concelhias e de São Bartolomeu – Apoio financeiro à 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 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, ratificar o apoio financeiro à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para as Festas Concelhias e de São Bartolomeu. --------- 

 

4. Apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para o “1.º Encontro de 

Baionenses em Bruxelas” - 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 o apoio à Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião para o “1.º Encontro de Baionenses em Bruxelas”. ------------------------------- 

 

5. Pedido de ligação de saneamento ao colector geral – Autorização para passagem no talude 

municipal – 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. Imposto Municipal sobre Imóveis – 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Adesão do Município de Baião à Agência de Energia do Tâmega e 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 

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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. Sobre este assunto os Senhores Vereadores do PSD apresentaram declaração 

de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. 4.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2011 – 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Casa do Povo 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 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 minuta de protocolo de desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere.  

 

10. Emissão de parecer sobre a reabertura da actividade de pesca desportiva na albufeira de 

Carrapatelo - Pala – 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. Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno - Restaurante Primavera de António Fonseca – 

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. Este assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão disse registar e agradecer este voto de louvor, feito pelo Senhor 

António Fonseca, aos funcionários, ao executivo camarário e ao Senhor Presidente da Câmara. -------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal também se sentia engrandecida pela 

primeira participação do Restaurante Primavera, gerido pelo Senhor António Fonseca, no Festival do 

Anho Assado e do Arroz do Forno, desejando que a sua actividade continue a dignificar o turismo e a 

gastronomia de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. 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 

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, decidir definitivamente sobre o presente Recurso 

Hierárquico Facultativo, após ter efectuado a diligência complementar ao abrigo do artigo 157 do CPA 

através da realização de um novo estudo acústico por entidade acreditada, conforme anterior 

deliberação deste executivo, não dando provimento ao citado recurso em função do resultado do 

relatório de ensaio em anexo e consequentemente decidir pelo encerramento provisório do 

estabelecimento comercial em causa. Mais deliberou, notificar as partes da presente decisão e do teor 

do relatório anexo, dando um prazo máximo de 15 dias úteis ao proprietário para o encerramento 

provisório do estabelecimento comercial em causa. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 15.30 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


