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ACTA     N.º 17 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE 2010 

 

Aos nove dias do mês de Setembro ano de dois mil e dez, 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Manuel de Carvalho ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Gil Jorge Soares da Rocha --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Senhora Vereadora Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, por se encontrar de 

férias, e Senhor Vereador Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão, por motivos justificados. -------- 

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APROVAÇÃO 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. APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 25 de Agosto de 2010, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria. Os Senhores Vereadores Joaquim Paulo de Sousa Pereira e José Carlos Pires Póvoas 

abstiveram-se da votação por não terem estado presentes na reunião. ------------------------------------------ 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhor Vereador Paulo Pereira, referindo-se ao início do lectivo, informou e sensibilizou a Câmara 

para duas situações. No que respeitava às refeições escolares, cujo concurso ainda estava em curso, 

as mesmas estavam a ser assegurados pelas IPSS e outras instituições do concelho, estando a 

autarquia a desenvolver todos os esforços para regularizar a situação. Sobre os transportes escolares, 

informou de que a Junta de Freguesia do Gôve tinha comunicado à Câmara que não teria condições 

para continuar a assegurar o mesmo, por questões monetárias e pelo desgaste da própria viatura, 

estando também o pelouro em vias de resolver o problema. -------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse já ter sido abordado sobre a questão dos transportes e 

das refeições escolares e pediu esclarecimentos ao Senhor Vereador Paulo Pereira sobre o 

encerramento de escolas pelo Ministério da Educação. De seguida, solicitou ao Senhor Presidente da 

Câmara um balanço sobre o ano florestal e congratulou-se pela presença da Câmara da Trofa em 

Baião, e pelo facto daquela ter escolhido o concelho como destino para o seu passeio Sénior. ----------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira lembrou que já tinha sido abordada a questão do encerramento das 

escolas numa reunião anterior. Reiterou, que no concelho existiam nove escolas com menos de 21 

alunos, tendo a Câmara procurado sensibilizar o Ministério da Educação para o facto de algumas 

dessas escolas serem as únicas nas freguesias e, também, para o facto de Baião se encontrar em 

pleno processo de reordenamento da rede escolar, por isso, a haver mudança, seria mais benéfico 

que a mesma fosse efectuado de forma já definitiva para os Centros Escolares. Este trabalho veio a 

ter os seus frutos, com o encerramento de apenas três escolas: Paredes de Baixo, Queixomil e 

Míguas. Disse, que o facto de ter encerrado a escola de Míguas e não a de Tresouras, se devia ao 

facto de, ao contrário da primeira, a escola de Tresouras ser a última escola da freguesia, para além 

de possuir uma funcionária a tempo inteiro. Terminou, informando os presentes de que brevemente 

seria apresentado à Câmara um protocolo de cooperação com a DREN formalizando o assunto. -------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que relativamente ao balanço florestal, o gabinete técnico 

já estava a proceder à recolha de dados para que, quando terminasse o período crítico dos incêndios 

florestais, fosse apresentado, como habitualmente, um relatório à Câmara para conhecimento e 

avaliação. Referiu-se também à visita do Município de Trofa, com um grupo muito expressivo de cerca 

de 1500 pessoas, dinamizando o comércio local e valorizando a nossa cultura, lembrando igualmente 

outras visitas como a da freguesia de Perafita, de grupos de antigos combatentes, caçadores, entre 

outras, e que tinham vindo a contar com o apoio logístico da autarquia. ----------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fixação de preços para novos modelos de bengalas de Gestaçô – 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 
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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 proposta. ------------------------------------------ 

 
2. Protocolo Simplex Autárquico – 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 o Protocolo Simplex Autárquico. --------------- 

 

3. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Ancede – 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 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 à 

Junta de Freguesia de Ancede. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico 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 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio ao Rancho Folclórico 

de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico da Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Cruz do Douro para o “XXIII Festival Nacional de Folclore” – 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 atribuição de apoio ao Rancho Folclórico 

da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro para o “XXIII Festival Nacional de 

Folclore”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico da Associação Cultural e Recreativa 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 

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 atribuição de apoio ao Rancho Folclórico 

da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------------- 
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7. Protocolo de cedência de viatura do Município de Baião às Juntas de Viariz e Valadares – 

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 o protocolo de cedência de viatura do 

Município de Baião às Juntas de Viariz e Valadares. ------------------------------------------------------------------ 

 
8. Protocolo de cedência de viatura do Município de Baião à Junta de Freguesia de Teixeiró - 

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 o protocolo de cedência de viatura do 

Município de Baião à Junta de Freguesia de Teixeiró. ----------------------------------------------------------------- 

 
9. Proposta de alienação, em hasta pública, do prédio rústico sito no Lugar da Portela, 

Campelo – 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 de alienação, em hasta pública, 

do prédio rústico sito no Lugar da Portela, Campelo. ------------------------------------------------------------------ 

 

10. 3.ª Revisão ao Orçamento para a ano de 2010 – 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 3.ª Revisão ao Orçamento para a ano de 

2010 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

11. Declaração de Interesse Municipal do equipamento Habitação Social no Caminho da Cerca 

na Quinta do Mosteiro 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 

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 para declaração de Interesse 

Municipal do equipamento Habitação Social no Caminho da Cerca na Quinta do Mosteiro de Ancede e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
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12. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Lugar de Eiriz, Ancede, Baião – 

Requerente: Paulo Eurico Carvalho Moreira – 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 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. Pedido de Licença Especial – Local: Lugar de Estrada, Gestaçô – Requerente: Manuel da 

Rocha Campelo – 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 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. ---------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Neste período da Ordem de Trabalhos inscreveu-se para intervir o munícipe Dr. Fernando Matos, 

residente no Lugar de Ervins, Freguesia de Ovil, para denunciar que o morador da casa n.º 343, Sr. 

Manuel Fernandes, da Rua do Souto, o qual se tinha apropriado, de forma abusiva, de espaço do 

domínio público através da aplicação de uma película de cimento, na referida rua, tapando uma 

calçado do século XVII, de forma a ligar a sua habitação a um alpendre, prejudicando gravemente os 

outros moradores e atentando contra o património público. Por este facto, mas também pela forma 

continuada através da qual a pessoa referida tem actuado, designadamente com a construção de 

cortes para animais ao lado de residências, atentando contra a saúde pública, reclamou a intervenção 

da Câmara para impedir aquelas ilegalidades, não permitindo a permanência das obras referidas. De 

seguida, referiu-se à cedência de terrenos que a sua família tinha feito, designadamente para a 

abertura do caminho da “meia-encosta” e da praia fluvial de Ovil, mediante algumas contrapartidas e 

que não tinham sido cumpridas por parte da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Terminou, 

informando de que sobre o assunto das obras ilegais, tinha acabado de fazer a respectiva 

participação, por escrito, à fiscalização municipal, através do pelouro do Urbanismo. ------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara, respondendo às preocupações manifestadas pelo munícipe, informou 

de que quanto aos eventuais compromissos assumidos aquando da abertura do caminho da meia 

encosta e da praia fluvial, executados no mandato da anterior Presidente da Câmara e da Junta, não 

tinha conhecimento dos mesmos. No entanto, e caso existisse a respectiva ficha de cedência, onde 

constassem os direitos e deveres de ambas as partes, a Câmara Municipal, pessoa de bem, honraria 

os compromissos assumidos. Relativamente à questão da alegada ocupação indevida de domínio 

público e da construção ilegal, salientou que a Câmara Municipal tinha uma política intransigente, e o 

Pelouro do Urbanismo, através da Fiscalização Municipal, desenvolveria, como sempre, todas as 

diligências da sua competência. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Senhor Vereador Luís de Carvalho agradeceu a comunicação do munícipe e esclareceu que, 

relativamente às alegadas construções ilegais, a Câmara não tinha conhecimento das mesmas, mas 

caso se viesse a comprovar o facto o assunto teria o tratamento que a lei impunha, em equidade com 

todos os munícipes e salvaguardando o interesse 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 16.00 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 _________________________________________ 


