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ACTA     N.º 19 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Aos treze dias do mês de Outubro 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 22 de Setembro 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 se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas, “Minuta de Adenda ao protocolo de 

cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Fundação para o Estudo e Desenvolvimento 

da Região de Aveiro (FEDRAVE)” e “Concurso Público n.º 42-2010-S4925 para a prestação de 

serviços de fornecimento de refeições escolares pré-confeccionadas”. “A Câmara deliberou, por 

unanimidade e individualmente, aceitar a admissibilidade das referidas propostas, as quais passaram 

a integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas. ---------------------------------------------------- 

De seguida o Senhor Presidente da Câmara convidou os senhores vereadores para os seguintes 

eventos: no dia 16 de Outubro, inauguração dos arranjos urbanísticos na zona envolvente à Capela de 

Santa Eufémia, em Santa Marinha do Zêzere, e visita a diversas obras e locais na freguesia de Frende 

e, nos dias 22, 23 e 24 de Outubro, o X Congresso Português de Psicodrama, promovido pela 

Sociedade Portuguesa de Psicodrama e que iria reunir os maiores especialistas nacionais e 

internacionais na área, e para o qual tinha sido solicitado apoio da autarquia, conforme cópia que se 

anexa e faz parte integrante desta acta, a ser submetido à próxima reunião de Câmara. ------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão congratulou-se com os resultados das recentes eleições para a 

presidência da Federação Distrital do Partido Socialista, numa campanha que tinha mostrado um 

projecto capaz para o concelho e para o distrito, que o PS estava vivo no Norte e pronto a trabalhar 

para a região e para o país, dando por isso parabéns ao Dr. José Luís Carneiro por tudo o que tinha 

feito, também por Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que já tinha dado os parabéns ao Dr. José Luís 

Carneiro, pelo excelente resultado obtido nas eleições para a Federação, mas tinha-o feito em 

privado, pois, no seu entender, era inoportuno trazer para uma reunião do executivo os problemas 

internos de um Partido. De seguida, referiu-se às Comemorações do Centenário da República, 

cerimónia na qual tinha participado com orgulho e onde, de uma forma geral, todos se tinham 

comportado de forma cívica e democrática. Salientou, no entanto, algumas questões: pareceu-lhe que 

algumas pessoas se sentiram mal com a intervenção proferida pelo porta-voz do PSD, que considerou 

excelente indo ao encontro da realidade e das preocupações das pessoas e sem autismos, 

sublinhando que era nas diferenças que se encontram as virtudes. Depois, o Senhor Presidente da 

Câmara, que também tinha feito uma excelente intervenção, tentou desmontar o que tinha sido dito 

anteriormente pelo Dr. António Carvalho, procurando “dourar a pílula” e escamotear a realidade. 

Reiterou que, no seu entender, a capacidade para lidar com as diferenças seria uma ajuda necessária 

para enfrentar o futuro. Depois, após recordar que a posição do PSD foi que todos os antigos 

presidentes tivessem sido distinguidos, lamentou a posição do Prof. Artur Carvalho Borges, ao referir 

que não era merecedor da distinção, uma vez que estava a recusar aquilo que lhe tinha sido atribuído, 

por unanimidade, pelo serviço à causa pública, propondo, por isso, que a medalha lhe fosse enviada, 

bem como a todos os que não tinham estado na sessão. Depois alertou para uma questão protocolar 

relativa à sessão solene, ressalvando que provavelmente não tinha existido má fé no caso, mas o 
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facto era que o deputado municipal e líder da Comissão Política do PSD não teve lugar reservado na 

primeira fila, por razões que referiu não interessarem no momento, mas, ao mesmo tempo, outro 

deputado municipal, posicionado atrás na ordem da lista que foi sujeita a sufrágio, esteve sentado 

nessa mesma fila. Terminou, exortando, uma vez mais, a Câmara para que manifestasse o seu 

repúdio relativamente ao que se passava no “Comércio de Baião”, por este não dar expressão nem 

referência ao PSD, nem nas comemorações do centenário, nem tão pouco ao fim de um ano cumprido 

de mandato, continuando a comportar-se como um pasquim. ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão afirmou que a essência da democracia são também os partidos 

políticos, daí a sua importância para o país e para Baião. Frisou, uma vez mais, a importância do 

recente acto eleitoral para o concelho, não retirando nada do que tinha afirmado na sua intervenção 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira, relativamente à questão protocolar referida, referiu que não houve, 

certamente, qualquer intenção da parte dos colaboradores da autarquia responsáveis pela 

organização em discriminar ninguém. Recordou, a propósito, que em circunstância idênticas, 

enquanto vereador da oposição, que foi durante oito anos, não tinha lugar nem na frente, nem atrás, 

nem em lado nenhum, pelo contrário, quando ia a algum evento ou actividade da autarquia era tratado 

como se fosse um estranho, o que não deveria acontecer. Depois, referiu que se se podia não 

entender os motivos aduzidos pelo Prof. Artur Carvalho Borges para não estar presente nas 

cerimónias do 5 de Outubro, o mesmo poderia ser dito em relação à ausência e respectiva justificação 

da Dra. Emília Silva. Relativamente ao “Comércio de Baião” sublinhou, uma vez mais, que a Câmara 

Municipal nunca poderia interferir com a linha editorial de um jornal, pelo que, na sua opinião, o 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas deveria endereçar o seu pensamento aos responsáveis daquele 

órgão. Referindo-se ao discurso proferido pelo porta-voz do PSD, aquando do Centenário da 

República, na mesma linha do que vem acontecendo em sessões semelhantes, como por exemplo a 

do 25 de Abril, disse que, na sua opinião, não lhe parecia apropriado, na sessão solene em causa, 

proferir uma intervenção cheia de ataques político-partidários, designadamente ao Governo, referindo 

que este tipo de intervenções, sendo aceitáveis noutras alturas como reuniões de Câmara ou de 

Assembleia Municipal, não se enquadram nada no espírito destes momentos solenes. Destacou que, 

tanto no conteúdo como na forma, aquela nada tinha a ver com a intervenção do Senhor Presidente 

da Câmara, feita pela positiva e sem nenhuma orientação político-partidária explícita. ---------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que lamentava o que se tinha verificado no passado e tal 

só lhe vinha dar razão quando defendia que não se deviam repetir os erros do passado, mas sim 

respeitar todos os eleitos locais. Defendeu, novamente, uma tomada de posição da Câmara sobre o 

“Comércio de Baião” que não o fazendo estaria a ser castradora da opinião pública. ------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara, relativamente às intervenções na Sessão Solene do Centenário, disse 

concordar com a necessidade do contraditório, um dos valores da República, mas ele sempre tinha 

optado por outro tipo de discurso, pois, no seu entender, existiam momentos apropriados para se 

fazerem discursos de natureza partidária e outros para discursos de natureza política. Salientou que 
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quando estava em desacordo com as práticas e os valores, lutava pelas suas convicções, no entanto 

devia-se distinguir a crítica política da crítica partidária, devendo-se exaltar os valores da República, 

os deveres de todos, em vez de personalizar o discurso. Referiu que apesar de não fazer esse tipo de 

discurso, não comentava as intervenções dos outros. Terminou, referindo que também foi com alguma 

tristeza que verificou a ausência de algumas personalidades importantes do concelho e sobre a 

questão protocolar solicitou esclarecimentos ao respectivo Gabinete, na pessoa da Dra. Vera Alves, 

presente na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto, e após a devida autorização da Câmara, a Dra. Vera Alves do Gabinete de 

Protocolo, Imagem e Eventos, explicou que, tal como ditava o protocolo, as primeiras seis filas do 

Auditório Municipal estavam reservadas para os agraciados e para os vereadores do executivo, sendo 

que os convidados se sentariam logo atrás. No entanto, houve um deputado municipal, da bancada do 

PSD que se sentou abusivamente num lugar reservado, e quando lhe foi solicitada compreensão para 

o facto tal não aconteceu, obrigando a que o filho do Ex-Presidente da Assembleia Municipal 

distinguido a título póstumo, se tivesse sentado num lugar que não estava previsto nem era o correcto 

em termos protocolares. Terminou referindo que o Dr. Nuno Sá Costa se sentou no lugar indicado, 

facilitando daquela forma o protocolo, o outro deputado Municipal, pelo contrário, não o tinha feito. ----- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que a questão estava devidamente explicada e reiterou 

novamente o seu entendimento sobre o jornal “Comércio de Baião”. --------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou o trabalho do Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 

Baião para a concretização das comemorações do centenário. Sobre as intervenções do Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas relativas ao “Comércio de Baião”, reiterou, uma vez mais, que a 

autarquia não sentia falta de liberdade e de expressão, sugerindo que, ao abrigo do direito que é 

conferido às oposições políticas, redigisse a sua opinião e a enviasse ao director editorial do jornal. 

Sublinhou que sempre tinha sentido, quer na oposição quer agora na Câmara, a independência do 

jornal na sua linha editorial. Aconselhou, uma vez mais, ao PSD para que, se assim o entendesse, 

comunicar ao jornal o descontentamento e indignação sobre o tratamento que alega receber daquele 

órgão, e lembrou que não era representante, nem mandatário do jornal, de cariz privado e de capitais 

próprios, que fazia cobertura institucional das actividades da autarquia e de outras instituições, como 

era normal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse fazer sempre uma política de frontalidade, tal como o Dr. 

José Luís Carneiro o tinha feito nas recentes eleições do seu Partido, mas não dar conhecimento da 

informação aos Baionenses, como fazia o “Comércio de Baião”, traduzia-se num prejuízo para o seu 

desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal não tinha nenhuma agência de 

informação, não fazia notícias, não interferia nem se imiscuía na linha editorial de um jornal, 

respeitando a integridade e a independência do seu director e redactor. -----------------------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Cedência do Auditório Municipal ao Exército Português – 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal ao 

Exército Português. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escola 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, aprovar ratificar a cedência do Auditório Municipal 

ao Agrupamento de Escola do Vale de Ovil. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escola 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 Escola do Vale de Ovil. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Proposta de Alienação em Hasta Pública, do Prédio Rústico sito no Lugar do Fojo, 

Ribadouro – 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 proposta de Alienação em Hasta Pública, 

do Prédio Rústico sito no Lugar do Fojo, Ribadouro. ------------------------------------------------------------------- 

 

5. Atribuição de apoio à Banda Marcial de Ancede – Proposta 

A Proposta foi retirada da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Protocolo de colaboração – Transportes Escolares – 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 VI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 
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competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar os protocolos de 

colaboração sobre Transportes Escolares. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Protocolo de delegação de competências – Transportes Escolares – 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 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 os Protocolos de 

delegação de competências sobre Transportes Escolares. ---------------------------------------------------------- 

 

8. Protocolo de colaboração para o fornecimento de refeições escolares entre o Município de 

Baião e o Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – 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 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 o protocolo de 

colaboração para o fornecimento de refeições escolares com o Agrupamento de Escolas do Sudeste 

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

 

9. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia Teixeiró 

destinado às obras de “Abertura de vala para águas pluviais no Lugar de Cal” e 

“Requalificação no pontão de Teixeiró” no valor de 12.500 Euros – 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 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 celebração de 

Protocolo com a Junta de Freguesia Teixeiró destinado às obras de “Abertura de vala para águas 

pluviais no Lugar de Cal” e “Requalificação no pontão de Teixeiró” no valor de 12.500 Euros. ------------ 

 

10. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Ovil 

destinado às obras de “Demolição e construção de muro de suporte para alargamento do 

caminho na Rua da Devesa”, “Demolição e construção de muro de suporte para 

alargamento de caminho na Rua de Cimo de Vila, Queimada” e “Construção de largo para 

viradouro no final da Rua de Vilarelho” no valor global de 7.685,00 Euros - Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 celebração de Protocolo com a 
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Junta de Freguesia de Ovil destinado às obras de “Demolição e construção de muro de suporte para 

alargamento do caminho na Rua da Devesa”, “Demolição e construção de muro de suporte para 

alargamento de caminho na Rua de Cimo de Vila, Queimada” e “Construção de largo para viradouro 

no final da Rua de Vilarelho” no valor global de 7.685,00 Euros. --------------------------------------------------- 

 

11. Celebração de Protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à “Limpeza de estradas e caminhos na 

Freguesia de Santa Cruz do Douro” no valor global de 8.750,00 Euros – Proposta 

A Proposta foi retirada da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Freguesia de Ancede destinado à “Limpeza de estradas e caminhos na Freguesia de 

Ancede” no valor global de 13.258,48 Euros – Proposta 

A Proposta foi retirada da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Viariz 

destinado às obras de “Beneficiação do Caminho do Martigo 2.ª fase”, “Beneficiação em 

Avezudes, Vale de Moinho”, “Beneficiação de caminho em Cimo de Vila, Nozelhães” e 

“Beneficiação em Avezudes, Fundo do Povo”, no valor global de 18.100,00 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 

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 celebração de Protocolo com a Junta de 

Freguesia de Viariz destinado às obras de “Beneficiação do Caminho do Martigo 2.ª fase”, 

“Beneficiação em Avezudes, Vale de Moinho”, “Beneficiação de caminho em Cimo de Vila, Nozelhães” 

e “Beneficiação em Avezudes, Fundo do Povo”, no valor global de 18.100,00 Euros ------------------------ 

 

14. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Míguas, Santa Marinha do Zêzere – 

Requerente: Abílio Teixeira Rodrigues – 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 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 de 

acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Pedido de informação prévia de operação de loteamento urbano - Processo IP-LOT n.º 

1/2010 – Local: Pinheiro, Campelo – Requerente: Marco Paulo Gomes de Sousa Lucas – 

Proposta 
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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 dos presentes, aprovar a 

proposta de acordo com os pareceres técnicos. O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala, 

não participando na votação e discussão da proposta, por impedimento nos termos do artigo 44.º do 

CPA, tendo o Senhor Vice- Presidente assumido a condução dos trabalhos. ----------------------------------- 

 

16. 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 XVI). A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------- 

 

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

Mesquinhata destinado às obras de “Calcetamento na Rua da Tapada” e “Construção de 

muro de suporte na Rua da Nogueira”, no valor de 8.268,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Mesquinhata destinado às obras de “Calcetamento na Rua da Tapada” e “Construção de 

muro de suporte na Rua da Nogueira”, no valor de 8.268,00 Euros. ----------------------------------------------- 

 

18. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia do Grilo 

destinado à obra de “Calcetamento do caminho Visconde Vila Moura”, no valor de 7.950,00 

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 

XVIII 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 do Grilo destinado à obra de “Calcetamento do caminho Visconde Vila Moura”, no 

valor de 7.950,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Minuta de Adenda ao protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro (FEDRAVE) – Proposta 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional e Ensino 

Superior, 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 a minuta de Adenda ao protocolo de cooperação com a Fundação para o 

Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro (FEDRAVE). ------------------------------------------------------ 

 

20. Concurso Público n.º 42-2010-S4925 para a prestação de serviços de fornecimento de 

refeições escolares pré-confeccionadas – 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 XX 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 

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

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


