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MINUTA DA ACTA     N.º 21 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2010 

 

Aos dez dias do mês de Novembro 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 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 27 de Outubro de 2010, 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 proposta do Senhor Presidente da Câmara, e tendo em conta que a primeira Reunião do Órgão do 

mês de Dezembro coincide com um feriado nacional, dia 8 de Dezembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, antecipar a Reunião do dia 8 para o dia 6 de Dezembro, no mesmo horário, não tendo 

qualquer dos membros presentes suscitado oposição à sua realização, cumprindo assim o disposto no 

artigo 85.º da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu deu conhecimento à Câmara da presença de um grupo de 6 alunos 

da Madeira, com necessidades educativas especiais, finalistas de um Curso de Formação profissional, 

acompanhados de 3 professores e a Senhora Directora Regional de Ensino Especial e Reabilitação, 

que tinham escolhido Baião para o seu passeio de finalistas. Uma experiência única para estes jovens. 

De seguida, referiu-se também às iniciativas “Câmara à Porta”, bem como a visita do Senhor 

Presidente da Câmara aos cursos de formação profissional do concelho, sublinhando que o contacto e 

a proximidade entre as pessoas promovem o desenvolvimento através do intercâmbio de culturas e 

saberes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Conselho Económico e Social – Parecer sobre a proposta de Orçamento do Estado de 2011 

– 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 à Direcção da Área Sindical de Amarante do Sindicato dos 

Professores do Norte – 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 cedência do auditório municipal à 

Direcção da Área Sindical de Amarante do Sindicato dos Professores do Norte. ------------------------------ 

 

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. -------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Cedência do Auditório Municipal à Escola de Música da Casa do Povo de 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 

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 cedência do Auditório Municipal à Escola 

de Música da Casa do Povo de Campelo. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Protocolo de Cedência da Piscina Municipal Coberta – Agrupamento de Escolas do Vale de 

Ovil – Desporto Adaptado – 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, ratificar o protocolo de Cedência da Piscina 

Municipal Coberta – Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Desporto Adaptado. ------------------------ 

 
6. Protocolo de Cedência da Piscina Municipal Coberta – Agrupamento de Escolas do Vale de 

Ovil – Jardim de Infância do Pranhô – 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, ratificar o protocolo de Cedência da Piscina 

Municipal Coberta – Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Jardim de Infância do Pranhô. ---------- 

 

7. Protocolo de Cedência da Piscina Municipal Coberta – Agrupamento de Escolas do Vale de 

Ovil – Unidade de Autismo – 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 o protocolo de Cedência da Piscina 

Municipal Coberta – Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Unidade de Autismo. ---------------------- 

 

8. Protocolo de Cedência da Piscina Municipal Coberta – 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 

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 da Piscina 

Municipal Coberta - Santa Casa da Misericórdia de Baião. ----------------------------------------------------------- 
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9. Protocolo de Cedência da Piscina Municipal Coberta – Obra de Bem Estar Rural 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 

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 o protocolo de Cedência da Piscina 

Municipal Coberta - Obra de Bem Estar Rural de Baião. -------------------------------------------------------------- 

 

10. Homologação do Auto referente à Hasta Publica do prédio rústico com área de 1.976,20 M2, 

inscrito na matriz n.º 1681, da Freguesia de Campelo, sito no Lugar da Portela – 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 proposta. -------------------------------------------- 

 

11. Atribuição de apoio à Banda Marcial 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 atribuição de apoio à Banda Marcial de 

Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Apoio à Comissão de Festas de Ribadouro para a realização da “Festa da Rádio” – 

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 

XII à presente acta. A proposta foi retirada da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------- 

 

13. Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos da Ribeira para a construção do 

Salão Paroquial – 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 

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, ratificar o apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Loivos da Ribeira para a construção do Salão Paroquial. ------------------------------------------ 
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14. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação do Caminho do Ribeirinho 

(Fonseca)” e “Beneficiação do caminho de Prados de Baixo”, no valor de 11.924,49 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação do Caminho do Ribeirinho 

(Fonseca)” e “Beneficiação do caminho de Prados de Baixo”, no valor de 11.924,49 Euros. --------------- 

 

15. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Pedreda, Gôve – Requerente: Maria 

Leonor Barbosa Fortunato Cerqueira – 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 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 

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

 

16. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Pedreda, Gôve – Requerente: Maria 

Amélia de Sousa Carvalho – 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 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 

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

 

17. Lista das informações emitidas pela DGPU e dos despachos proferidos pelo Exmo. Senhor 

Vereador do Pelouro do Urbanismo  

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos senhores vereadores, fotocópias das informações 

emitidas pela DGPU, dos despachos proferidos pelo Exmo. 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 XXXIV). A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------- 

 

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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


