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ACTA     N.º 22 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2010 

 

Aos vinte e quatro 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pelas dezasseis horas 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 10 de Novembro 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. O Senhor Vereador Gil Rocha absteve-se da votação por não ter participado na reunião. ------ 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Foi apresentado um de Voto de Pesar pelo falecimento do antigo Presidente da Câmara Municipal, 

Senhor Abel Jorge de Castro Ribeiro, subscrito pelo Senhor Presidente da Câmara e por todos os 

Senhores Vereadores, documento que fica anexo e faz parte integrante desta acta. De seguida, a 

Câmara guardou um minuto de silêncio em sua memória. ------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, no seu entender, a Câmara poderia ter dado 

tolerância de ponto aos funcionários para participarem no funeral. ------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que todos os funcionários têm o consentimento tácito para 

participarem nas cerimónias fúnebres e para prestarem condolências às famílias, sempre que 

manifestem essa vontade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara convidou os presentes para a conferência “Agricultura, 

Ambiente e Territórios Rurais” pelo Prof. Francisco Avillez, coordenador do grupo de peritos para a 

reforma da Política Agrícola Comum (PAC) pós-2013, no dia 26 de Novembro, pelas 21.00 horas. ------ 

Senhor Vereador Luís de Carvalho, a propósito do mailing enviado pelo Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas à população, disse que tendo em conta a posição que este assumiu sobre a forma usada pela 

Câmara para fazer chegar a informação aos Baionenses, manifestando por diversas vezes o seu 

desacordo, afinal não tinha apresentado nenhuma novidade tendo inclusivamente adoptado o mesmo 

modelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira abordou a situação actual do processo de fornecimento de refeições 

escolares, cujo contrato já tinha sido assinado, e informou a Câmara de que uma das empresas 

candidatas, a Eurest, tinha apresentado uma providência cautelar, alegando que tendo apresentado o 

preço mais baixo, o vício formal deveria ter sido sanado. Mais disse, que o assunto estava a ser 

tratado pelo Gabinete Jurídico, esperando que tudo decorresse com normalidade. --------------------------- 

De seguida, referiu-se ao conteúdo da carta enviada pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas à 

população, entendendo que, em sua opinião, algumas afirmações escritas não eram intelectualmente 

sérias, outras pouco rigorosas e outras ainda, contraditórias. Desde logo, ao afirmar que foi o “único 

que não aceitou tomar posse numa política espectáculo”, por um lado, até podia colocar em causa o 

seu colega de bancada do PSD, o Senhor Vereador Gil Rocha, que tomou posse nessas condições e, 

por outro lado, não reconhecia que o facto da cerimónia ter sido realizada no exterior da Câmara, tinha 

permitido que um maior número de pessoas tivesse participado no acto de tomada de posse, 

estimulando assim a sua participação cívica, coisa que, aliás, é defendida numa outra passagem do 

mesmo comunicado. Depois, sobre a gravação das Reuniões de Câmara, defendeu que o Sr. 

Vereador José Carlos Póvoas não foi, mais uma vez, correcto ao afirmar que o resultado “em termos 

objectivos é zero”, porque se a questão tivesse a ver, apenas, com a gravação, o assunto já estaria 

resolvido, como todos sabem. Contudo, e como todos sabem também, a solução que está a ser 

preparada, envolve toda a gestão documental das reuniões de Câmara, a votação electrónica e a 

incorporação de tecnologias de reconhecimento de voz para uma eventual transcrição automática para 
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as actas. Assim, e apesar desta solução não estar ainda implementada, todos sabem dos vários 

passos que têm sido dados, sendo que, ainda há duas ou três semanas, se fizeram, mais uma vez, 

testes de gravação de uma reunião de Câmara, com a presença de vários técnicos especialistas da 

empresa responsável. Continuou, afirmando que, o Senhor Vereador José Carlos Póvoas ao dizer que 

era o “vereador com mais participações em reuniões de Câmara”, não estava a ser rigoroso, uma vez 

que existiam outros vereadores com participação igual e mesmo superior, logo o que foi escrito não 

correspondia à verdade. Concluiu a sua intervenção afirmando que, por tudo o exposto, o que foi 

escrito na carta do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, em estilo “prova de vida” pecava pela falta 

de rigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, e por proposta do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, enviar uma carta de felicitações ao Jornal o Repórter do Marão por lhe ter sido atribuído 

o prémio de imprensa regional. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que a comunicação enviada aos Baionenses tinha surtido 

um efeito mais positivo do que esperava, uma vez que já tinha ido visitar dois munícipes na sequência 

dos vários contactos que tinha recebido. Depois, sublinhou que era inaceitável que uma carta 

demorasse quinze dias a chegar a Baião. Era inadmissível que os CTT tratassem desta forma o nosso 

concelho e esta demora era escandalosa considerando o interesse das empresas de Baião. A este 

facto, acrescia que as cartas não tinham sido entregues nas freguesias da Teixeira e Teixeiró, porque 

os CTT as tinham classificado como Mesão Frio. Depois, tinha encontrado diversas cartas acumuladas 

no chão, não tendo sido devidamente entregues, para além de várias terem sido depositadas em série 

em algumas caixas de correio. Por tudo isto, afirmou que iria apresentar queixa formal pelo mau 

serviço prestado pelos CTT e pelos seus funcionários. De seguida, abordou uma questão relacionada 

com o arranjo de um caminho em Cimo de Vila, Ancede, que lhe tinha sido colocada por um munícipe, 

Sr. Alexandre da Silva Paiva. Disse que, no seu entender, estávamos perante uma questão urgente a 

resolver e, segundo essa pessoa, tratava-se de um compromisso assumido no anterior mandato e 

posteriormente durante a recente campanha eleitoral, por isso as promessas deveriam ser cumpridas. 

Seguidamente, respondendo à intervenção do Senhor Vereador Luís de Carvalho, disse que existia 

uma diferença relativamente às cartas que eram enviadas pela Câmara Municipal, pois a sua tinha 

sido paga com dinheiro próprio e as da Câmara eram suportadas com dinheiros públicos. ----------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que, em virtude dos factos, o Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas não tinha mais legitimidade para falar do modelo de comunicação que era usado pela Câmara 

Municipal para informações de interesse dos munícipes. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, relativamente à cerimónia de tomada de posse, disse que na 

altura informou o PSD sobre a sua posição, ou seja, não concordava que se tomasse posse na rua, 

sem mesmo terem entrado na Câmara, para além da questão dos gastos públicos. Sobre o processo 

de gravação das reuniões de Câmara, disse considerar que o resultado era zero, uma vez que, apesar 

do ajuste directo, não havia uma capacidade de resposta eficaz por parte da Câmara. Depois, quando 

se referia ao facto de ser o Vereador com mais participações, referia-se às intervenções que fazia 
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durante as mesmas pois, no seu entender, era o vereador mais participativo e interventivo. 

Esclareceu, ainda, que o facto do nome do Dr. Nuno Sá Costa, Presidente da Comissão Política do 

PSD Baião, não estar mencionado na carta, resultava apenas do critério que tinha sido utilizado, ou 

seja, o de nomear apenas os eleitos, no caso, o Senhor Vereador Gil Rocha, os Presidentes de Junta 

e o Líder da Bancada na Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira disse que, no seu entender, o Senhor Vereador José Carlos Póvoas, 

deliberadamente ou não, não respondeu às considerações por si feitas, pelo que, ou não as tinha 

compreendido ou não lhe interessou falar sobre elas. Quanto à participação nas reuniões de Câmara, 

entende que todos ficaram com ideia que se referia ao número de presenças em reuniões, que é um 

dado objectivo e facilmente constatável. Se se referia às intervenções nas reuniões, entende que o 

Senhor Vereador Póvoas também não deveria fazer a afirmação que fez pois, por um lado, não existe 

uma contabilização de intervenções e, por outro, parece claro que quem mais intervém é o Senhor 

Presidente, não só por iniciativa própria, como na resposta às intervenções dos outros Vereadores. 

Senhor Presidente da Câmara começou a sua intervenção lendo cópia da carta enviada à Ministra da 

Saúde, sobre o Serviço de Atendimento Permanente e Unidade de Internamento de Baião, documento 

que ficava disponível para consulta nos serviços. Relativamente à questão do arranjo do caminho em 

Ancede, esclareceu o Senhor Vereador José Carlos Póvoas que, para além da situação relatada, 

situada a jusante da estrada, também existia outra situação a montante. Informou de que na altura em 

que a Câmara Municipal ia iniciar as obras, o proprietário de um dos terrenos tinha imposto, como 

condição para a cedência do terreno, a abertura de um caminho de cerca de 1 km, numa zona 

extremamente íngreme, para permitir o acesso a todos os seus terrenos. Assim, a Câmara, 

juntamente com a Junta de Freguesia, procuraram outra solução encontrando-se em negociações com 

outro proprietário. Mais informou de que relativamente à outra situação existente no mesmo local, a 

abertura do acesso estava igualmente dependente da autorização de um proprietário, Sr. António 

Teixeira, que não dava o respectivo consentimento. Também neste caso, o Senhor Presidente da 

Junta de Ancede estava a tentar encontrar outra solução para resolver o problema. Sublinhou que 

cerca de 80% dos problemas de acessos existentes dentro do concelho, já tinham sido solucionados, 

no entanto, ainda existiam casos que só ainda não tinham sido resolvidos porque os interesses 

privados não o permitiam. Sendo uma situação que muito o sensibilizava, como a todos, havendo 

situações que afectavam pessoas portadoras de deficiência e de mobilidade reduzida, para além de 

outros esforços encetados, tinha sido enviada uma carta ao Ministério da Administração Interna no 

sentido de se obter colaboração para a resolução destas questões. Terminou, referindo-se, a título de 

exemplo, à ligação Mirão-Bicheiro, que apesar de já ter obtido o visto do Tribunal de Contas, dois 

proprietários apresentaram uma reclamação no sentido de serem indemnizados, por uma obra que 

estava pedida há mais de 40 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Mapa de turnos de farmácias 2011 – Emissão de Parecer – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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, emitir parecer favorável ao Mapa de turnos de 

farmácias 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial 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 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 à 

Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara realçou que a cedência do Auditório Municipal 

constituía um apoio substancial às entidades beneficiadas, considerando que a autarquia poderia 

começar a cobrar a taxa, constante do regulamento daquele equipamento municipal, a entidades 

externas ao concelho, com excepção de situações de manifesto interesse público municipal, a serem 

deliberados caso a caso em sede de reunião do órgão. --------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, no seu entender, todos deveriam pagar a taxa de 

utilização, sendo desta forma adoptado um critério único que salvaguardava todos, e as entidades 

poderiam apresentar no inicio do ano um plano de actividades, prevendo o número de vezes que iriam 

necessitar do equipamento. Realçou, que a Câmara não podia continuar a sustentar entidades e 

associações que não se sustentavam a elas próprias, defendendo o principio de que não se devia 

atribuir subsídios a entidades que morreriam assim que os deixassem de receber. --------------------------- 

 

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 Vice-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. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Cedência de transporte à Juventude Alegria de Maria – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 de transporte à Juventude 

Alegria de Maria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Cedência de transporte ao Grupo de Escoteiros 233 – 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 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 dos presentes, ratificar a cedência de transporte ao 

Grupo de Escoteiros 233 – Baião. O Senhor Vereador Paulo Pereira ausentou-se da sala, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento (artigo 44.º do CPA). ------------------ 

 
6. Cedência do Pavilhão Multiusos, palco e electricidade ao Rancho Folclórico de Baião para 

evento de solidariedade – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 cedência do Pavilhão Multiusos, 

palco e electricidade ao Rancho Folclórico de Baião para evento de solidariedade. -------------------------- 

O Senhor Vereador Manuel Durão expôs a situação em causa e o apoio que a Câmara, através do 

Fundo de Solidariedade Social, já tinha prestado ao agregado familiar, em Janeiro de 2009, para a 

compra de medicamentos e em Maio de 2010, estando agendada para esta reunião outra proposta de 

apoio. Esclareceu que, face aos graves problemas de saúde da menina, esta terá de se deslocar a 

Cuba para tratamento especializado, viagem que iria custar 1.500 euros e o tratamento cerca de 40 

mil euros, tendo-se organizado uma corrente de solidariedade, através da realização de vários eventos 

para angariação de fundos. Disse, que a Câmara, designadamente através do Pelouro do Assuntos 

Sociais, iria continuar a acompanhar esta situação. -------------------------------------------------------------------- 

Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Manuel Durão informou a 

Câmara sobre a situação de um munícipe, residente na Freguesia de Viariz, relatada na última edição 

do “Comércio de Baião”. Esclareceu que apesar da habitação não ter o mínimo de condições de 

habitabilidade, o munícipe em causa recusava-se a sair do local. Assim, e pelo facto da habitação não 

ser do próprio e o dono, apesar de já ter sido abordado nesse sentido, não a ceder, a Câmara via-se 

impossibilitada de actuar, uma vez que legalmente não podia realizar obras em propriedade privada. 

Por isso, tratava-se de uma questão muito difícil e, no presente, impossível de resolver. ------------------- 

Senhor Presidente da Câmara reiterou as dificuldades da situação em causa pois, por um lado, a 

Câmara não podia forçar a pessoa a sair do local e, por outro, não podia realizar obras de 

beneficiação em propriedade privada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que a Câmara devia enviar carta ao “Comércio de Baião”, 

esclarecendo devidamente a situação e apresentando a sua indignação pela notícia publicada no 

jornal, pelo facto de não apresentar as informações agora prestadas. -------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara afirmou que o assunto deveria ser bem analisado pelo respectivo 

Pelouro, considerando muito importante os factos terem sido relatados pelo Senhor Vereador Manuel 

Durão, para que todos estivessem esclarecidos e na posse de toda a informação. --------------------------- 
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Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que na sua opinião o Senhor Presidente da Câmara 

estava a ser “politicamente correcto” ao dizer que o assunto deveria ser analisado pelo Pelouro, em 

vez de ser feita uma reclamação formal junto do jornal. --------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que não tinha feito qualquer juízo de valor ou consideração 

sobre a notícia publicada, apenas realçou a importância de todos estarem esclarecidos sobre uma 

situação muito sensível, daí ter solicitado esclarecimentos adicionais ao Senhor Vereador Manuel 

Durão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Autorização para abertura de conta bancária no Grupo Financeiro BANIF – 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, autorizar para abertura de conta bancária no Grupo 

Financeiro BANIF. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. Aprovação de alteração de rubricas do Contrato Local de Desenvolvimento Social (Pró) 

Baião – 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 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 alteração de 

rubricas do Contrato Local de Desenvolvimento Social (Pró) Baião. ----------------------------------------------- 

 

9. Delegação da competência de conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos nas 

Juntas de Freguesia – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 Delegação da 

competência de conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos nas Juntas de Freguesia e 

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

 

10. Projecto de alteração ao Regulamento de Publicidade do Município de Baião – 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 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 o Projecto de alteração 

ao Regulamento de Publicidade do Município de Baião. -------------------------------------------------------------- 
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11. Isenção parcial, na percentagem de 50%, do pagamento de todas as taxas previstas na 

tabela anexa ao Regulamento Municipal de Publicidade, referentes ao licenciamento da 

publicidade, da actividade comercial, industrial, liberal ou artesanal – 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 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 Isenção parcial, 

na percentagem de 50%, do pagamento de todas as taxas previstas na tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Publicidade, referentes ao licenciamento da publicidade, da actividade comercial, 

industrial, liberal ou artesanal, e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------- 

Sobre esta proposta o Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse ser um exemplo cabal de uma boa 

gestão, por não discriminar ninguém, ou seja, no seu entender, era baseada num princípio correcto ao 

ser utilizado um critério igual para todos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Ladoeiro, Frende – Requerente: Orlando 

José Pinto Amorim – 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 

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

 

13. Alteração ao alvará do loteamento urbano n.º 13/1978-LU-LOT – Local: Valbom-Ancede – 

Requerente: Augusto Carlos Pinto Nunes – 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 

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

 

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

Vereador do Pelouro do Urbanismo – Conhecimento 

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 XIV). A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------- 
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15. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia – Comunicado sobre notícia publicada no Jornal de 

Notícias – 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 

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

 

16. Protocolo de Colaboração Entre o Município de Baião e a Direcção Regional de Educação do 

Norte, no âmbito do reordenamento da rede escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico – 

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 

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 o Protocolo de Colaboração Entre o 

Município de Baião e a Direcção Regional de Educação do Norte, no âmbito do reordenamento da 

rede escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

17. Rectificação da Proposta da Prestação de Serviço de Trabalho Temporário ao abrigo da 

Portaria N.º 371-A/2010, de 23 de Junho – 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 proposta. --------------------------------------------- 

Sobre esta proposta, o Senhor Presidente da Câmara referiu que, considerando que alguns 

funcionários estão a pedir a sua aposentação, principalmente aqueles que estão afectos às escolas, 

no próximo ano possivelmente iriam ser submetidas novas propostas deste género, para colmatar 

essas ausências. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Protocolo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à 

Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para a utilização da unidade de 

confecção de refeições – 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 

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, ratificar o Protocolo de colaboração entre o 

Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião 

(CECAJUVI), para a utilização da unidade de confecção de refeições. ------------------------------------------- 
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19. Protocolo “Criação da rede distrital de escolas de referência para a educação rodoviária” – 

Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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, ratificar o Protocolo “Criação da 

rede distrital de escolas de referência para a educação rodoviária”. ----------------------------------------------- 

 
20. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria da Glória Monteiro Pinto – 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 

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 Atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria da Glória Monteiro Pinto. ----------------------------- 

 
21. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Fátima Pereira Monteiro – 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 

XXI 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 no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria de Fátima Pereira Monteiro. ------------------------- 

 
22. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Adelaide Augusta Carvalho – 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 

XXII 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 no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Adelaide Augusta Carvalho. --------------------------------- 

 

23. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Miquelina dos Anjos Pereira – 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 

XXIII 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 no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria Miquelina dos Anjos Pereira. ------------------------ 
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24. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Isabel Cristina Pinto Monteiro – 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 

XXIV 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 no âmbito do 

Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Isabel Cristina Pinto Monteiro. --------------------- 

 
25. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Idiliano António Ribeiro Frias – 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 

XXV 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 no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Idiliano António Ribeiro Frias. ------------------------------- 

 

26. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Francisca Azevedo Cruz – 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 

XXVI 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 no âmbito do 

Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria Francisca Azevedo Cruz. ------------------- 

 
27. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Lurdes Teixeira Pereira – 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 

XXVII 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 no âmbito do 

Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria de Lurdes Teixeira Pereira. ----------------- 

 

28. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Alina Santos – 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 

XXVIII 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 no âmbito do 

Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria Alina Santos. ----------------------------------- 
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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, eram18.00Horas. 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 _________________________________________ 


