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ACTA     N.º 20 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Aos vinte e sete 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 13 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 se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas, “Acordo referente à cedência de área de 

terreno pertencente ao Senhor Joaquim Pinto para abertura do acesso municipal ao Lugar de 

Castelo – Frende – Autorização de execução das obras então assumidas – Revogação da 

delibração de 28 de Julho de 2010” e “Cedência de parte das instalações sitas no Edifício dos 

Serviços Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere à Junta de Freguesia de Santa Marinha 

do Zêzere – Contrato de Comodato”. “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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas declarou que o país estava a viver uma situação de angústia, 

por não saber o seu futuro, e, ao mesmo tempo, de alívio pelo Governo, que muito tinha prejudicado o 

povo e as autarquias, estar prestes a sair. De seguida referiu-se às parcerias público-privadas e ao 

facto do Baião não ter apanhado o “comboio da frente”. Disse ter ouvido com atenção a intervenção do 

Prof. Cavaco Silva, aquando do anúncio da sua recandidatura à Presidência da República e destacou 

a sua posição sobre a necessidade de se controlar os gastos públicos, informando de que pretendia 

gastar metade das verbas da última campanha e que não iriam ser colocados quaisquer outdoors. 

Assim, no seu entender, em virtude dos cortes orçamentais e como forma de exemplo, a Câmara 

Municipal também deveria começar a reduzir custos em publicidade/convites e a educar o povo para a 

necessidade de poupar, uma vez que as pessoas deviam começar a entender que o tempo das “vacas 

gordas” já tinha terminado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Gil Rocha disse que se continuava a cair no mesmo erro havendo a duplicação de 

convites enviados para a mesma pessoa, dando como exemplo o seu caso, que para o mesmo evento 

tinha recebido três convites, considerando muito pertinente a reformulação destes procedimentos 

tendo em vista a redução das despesas. De seguida, referiu-se ao postal de aniversário enviado pela 

autarquia a todos os idosos do concelho, destacando que a Câmara não era nenhuma sociedade 

comercial para cativar clientes, não vendo, por isso, razão para se gastar dinheiro naquele tipo de 

expediente, para além da questão social e de solidariedade para com os mais idosos. ---------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão congratulou-se com a presença de Baião em Bruxelas, juntamente 

com outras seis edilidades do país, no fórum promovido pela NATO e destinado a debater questões de 

segurança internacional. Sobre as missivas às pessoas mais velhas do concelho, informou que eram 

enviadas aos munícipes com mais de 65 anos de idade, lembrando que a esmagadora maioria destas 

pessoas tinham passado por grandes dificuldades e privações ao longo da sua vida, principalmente 

antes do 25 de Abril. Salientou, que o executivo tinha um enorme respeito por estas pessoas e pelas 

dificuldades que passaram e continuavam a passar, informando de que através do envio dos postais, 

bem como do telefonema que ele próprio fazia previamente a cada um, já tinha permitido que a 

autarquia detectasse e resolvesse muitos problemas e carências, através da Linha Amiga ou do Fundo 
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de Solidariedade Social. Concluiu, afirmando que o expediente em causa não tinha razões 

eleitoralistas, porque se assim fosse o postal seria enviado a todos os munícipes do concelho, traduzia 

sim, como já referido, o respeito de todo o executivo pelas pessoas mais idosas do concelho. ------------ 

Senhora Vereadora Ivone Abreu, referindo-se à intervenção do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, 

disse que sendo certo que estávamos a viver uma situação difícil e também de perplexidade perante 

os acontecimentos, a imprevisibilidade do futuro, designadamente em termos económicos e 

financeiros, levava forçosamente a um caminho de contenção e redução de despesas e a Câmara 

Municipal estava a fazer todos os esforços nesse sentido. Sobre os convites, referiu que se tratava de 

um assunto de somenos importância, sublinhando que a única forma que a autarquia tinha de chegar 

a todos os Baionenses ainda era através dos CTT. Terminou, congratulando-se com a realização do 

Congresso de Psicodrama em Baião, que tinha contado com a presença de vários especialistas 

nacionais e internacionais, sublinhando a importância deste tipo de evento para levar o nome de Baião 

o mais longe possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho, referindo-se à questão da limpeza de um caminho em Sacões, 

Freguesia da Teixeira, abordada pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas na Reunião de 22 de 

Setembro, informou a Câmara de que o Fiscal Municipal, apesar de várias tentativas ao longo de toda 

a semana, apenas, neste dia, tinha conseguido entrar em contacto com o munícipe, Sr. Moisés, 

estando este já a proceder à remoção dos detritos, tendo garantido que terminava o trabalho até ao 

próximo sábado. Terminou, reiterando as palavras dos Senhores Vereadores Manuel Durão e Ivone 

Abreu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira disse que fazia também suas as palavras dos Senhores Vereadores 

Manuel Durão e Ivone Abreu, sobre o Fórum da NATO e o Congresso de Psicodrama. Referiu-se, 

ainda, à iniciativa PROMT do projecto INTERREG, que estava a decorrer em Baião, solicitando ao 

Senhor Presidente da Câmara mais informações sobre a mesma. ------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas agradeceu, em nome dos habitantes da freguesia da Teixeira, o 

cuidado manifestado pelo Senhor Vereador Luís de Carvalho. Quanto à “carta comercial”, referida pelo 

Senhor Vereador Gil Rocha, afirmou que os argumentos evocados pelo Senhor Vereador Manuel 

Durão lhe pareciam completamente fora de tempo, defendendo que os princípios do respeito e 

solidariedade não eram privilégio do PS ou do PSD. Disse que, no seu entender, se tratava de um tipo 

de propaganda feita pelos Bancos, empresas ou igrejas, afirmando que quando chegasse ao poder, 

nunca autorizaria que os dinheiros públicos fossem gastos desta maneira. Relativamente à 

intervenção da Senhora Vereadora Ivone Abreu, sobre a imprevisibilidade da situação económica, 

concordou que era impossível saber o real estado do País, tendo em conta a constante revisão dos 

valores do défice. Sobre o fórum da NATO alertou para a necessidade de se ter cuidado com o “day 

after”, recordando que na cimeira realizada nos Açores, apesar de se ter falado em paz, resultou em 

guerra. Destacou, ainda, os gastos públicos com a realização da próxima cimeira em Portugal, 

designadamente a compra de carros blindados, para transportar por exemplo o Dr. Durão Barroso, 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º 20 da Reunião Ordinária de 27.10.2010 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          4/14 

facto que considerou escandaloso em termos de erário público, enquanto que aos funcionários 

públicos se pediam sacrifícios e aplicavam medidas de austeridade. --------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, referindo-se aos convites, disse que era dever da Câmara Municipal 

convidar todos os Baionenses para as diversas iniciativas no concelho, não se devendo limitar aos 

Vereadores, Membros da AMB e de uma pequena fracção que dispunha de correio electrónico. 

Relativamente à questão colocada pelo Senhor Vereador Gil Rocha, referiu que se podia tratar de uma 

duplicação de entidades na base de dados da autarquia, pelo que solicitava que este pudesse indicar 

aos serviços em que qualidade pretendia receber os convites. Referiu, ainda, que já tinham sido 

apresentadas reclamações de pessoas que queriam ser convidadas para os eventos numa qualidade 

diferente da que estava a ser usada pelos serviços. De seguida, defendeu que não se deveria 

comparar a questão dos convites com outros investimentos, devendo-se optar por um discurso 

rigoroso e não demagógico e populista, sublinhando que quando estavam em causa projectos com 

comparticipações do Estado ou de fundos comunitários, estes tinham de avançar ao ritmo com que 

essas comparticipações iam sendo recebidas pela Câmara Municipal. Relembrou todas as medidas de 

redução da despesa corrente primária, cerca de 66 medidas propostas pelas diversas unidades 

orgânicas da autarquia e que tinham vindo a obter bons resultados, a redução da dívida aos 

fornecedores e o pagamento a 30 dias, sublinhando que todos os esforços no sentido de reduzir 

custos e economizar recursos iriam continuar a ser encetados. Sobre a intervenção do Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas, afirmou que não ficava feliz mas sim preocupado com o resultado das 

negociações do Orçamento de Estado para 2011, defendendo que a responsabilidade do mesmo era 

de todos e não de um Partido em particular e os próprios cidadãos, autarquias e outras entidades, 

exigiam cada vez mais investimentos, mais do que o Estado podia suportar, sendo, por isso, feitos 

com recurso ao endividamento externo do país. Lembrou, que a própria máquina administrativa e 

burocrática do Estado tinha crescido muito nos últimos 36 anos e essa responsabilidade cabia a todos 

os partidos que já tinham passado pelos vários governos do país. Concluiu, sublinhando que a 

responsabilidade pelo endividamento das empresas e das famílias pertencia ao sector financeiro e não 

ao Estado e defendeu a necessidade de todos estarem solidários com os ajustamentos em curso, que 

esperava poderem vir a contribuir para a recuperação económica e financeira do país. --------------------- 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara referiu-se à Conferência da NATO e recordou que o 

primeiro dever de um Estado de Direito passava pela salvaguarda da segurança e da liberdade dos 

seus cidadãos, seguido da promoção do seu bem-estar social e da afirmação do prestígio e estatuto 

da Nação perante os outros membros da comunidade internacional. Assim, o futuro do nosso concelho 

passava, igualmente, pela inserção do nome do município no seio da sua comunidade, posicionando-

se de forma a atrair pessoas que, para além de deixarem ficar recursos e pensamento, levavam nome 

de Baião mais longe. Referiu alguns exemplos, tais como: o facto da Escola Secundária de Baião ser 

a melhor da região em termos de ranking nacional, estando igualmente colocada acima de algumas 

escolas da Zona Metropolitana do Porto, deixando todos com motivos para orgulho e satisfação, não 

deixando de enaltecer o trabalho dos professores, pais e alunos nesse esforço; o facto de aquando da 
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sua visita ao concelho alguns inspectores europeus de Educação terem deixado ficar elogios ao 

Centro Escolar de Campelo; a presença no concelho de investigadores nacionais e internacionais para 

debaterem a obra de Eça de Queiroz; a presença de investigadores de vários países da Europa no 

âmbito das acções para a protecção da floresta contra incêndios e a presença de vários especialistas 

nacionais e internacionais do Psicodrama reunidos em congresso. Todas estas iniciativas, entre 

muitas outras, contribuíam para o prestígio de Baião e para solidificar o caminho que concelho deveria 

percorrer. Relativamente ao INTERREG, programa comparticipado por fundos comunitários, afirmou 

que o encontro que estava a decorrer em Baião, no âmbito do PROMPT, sobre as medidas de 

prevenção e combate aos incêndios florestais, era dos mais importantes do programa, onde estavam 

representados, entre outras entidades, a ANPC, a GNR, os Bombeiros de Baião e de Santa Marinha, 

aproveitando para informar de que a segunda candidatura ao programa tinha já sido aprovada e que 

iria incidir na área da cartografia digital das zonas florestais. A propósito da intervenção do Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas sobre o investimento na cimeira da NATO, defendeu que se devia ter 

em conta não apenas os custos mas também o retorno directo e indirecto para o país e, considerando 

que a NATO é uma instância de segurança colectiva da qual Portugal foi país fundador, à excepção de 

gastos supérfluos e sumptuosos, tudo devia ser feito para garantir a estratégia de afirmação de 

Portugal no mundo e para continuar a ser assegurada a cooperação institucional entre o país e a 

Organização. Terminou, salientando que caso a Europa decidisse optar por uma força militar única e 

abdicar consequentemente da protecção dos Estados Unidos, então os benefícios sociais de que hoje 

usufruímos não eram possíveis, pois os custos com a defesa não o iriam permitir. --------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre os custos 

com a realização da cimeira em Portugal, tendo em conta a sua recente deslocação ao Fórum da 

NATO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara afirmou que não competia aos autarcas colocar questões sobre os 

custos da cimeira, seria até desapropriado, quando o objectivo era discutirem a estratégia global da 

NATO no quadro das suas relações com a Europa, destacando que uma das principais preocupações 

era a de sensibilizar, cada vez mais, a sociedade civil para os perigos de natureza não militar, como 

por exemplo o tráfico humano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Introdução de Portagens nas SCUT 

Costa da Prata, Grande Porto e Norte – 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. ---------------------------------------------------------------------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º 20 da Reunião Ordinária de 27.10.2010 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          6/14 

 

2. Município de Vendas Novas – Tomada de posição sobre o PEC III – 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 II 

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

 

3. Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal – Declaração conjunta dos 

municípios – Dia Nacional da Água 2010 – 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 III 

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

 

4. Cedência do auditório municipal à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 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 cedência do auditório municipal à 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Baião. ------------------------------------------------------------- 

 

5. Oferta de coletes reflectores à Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do 

Monte – 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 a oferta de coletes reflectores à Associação 

de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte. -------------------------------------------------------------- 

 

6. Relatório final do processo disciplinar instaurado por deliberação de Câmara Municipal de 

27 de Maio de 2009 – Aplicação e suspensão de pena – 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 o relatório final do processo disciplinar 

instaurado por deliberação de Câmara de 27 de Maio de 2009 – Aplicação e suspensão de pena. ------ 

 

7. Alienação em Hasta Pública: Constituição da comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto público – Proposta 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Alienação em Hasta Pública: 

Constituição da comissão e designação do dia e hora para o respectivo acto público. ----------------------- 

 

8. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com a superfície coberta 

de 133,7 M2, logradouro e recreio com 676 M2, inscrito na matriz n.º 958, da Freguesia de 

Ovil, sito no Lugar de Outoreça – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

9. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com a superfície coberta 

de 210 M2, logradouro e recreio com 1250 M2, inscrito na matriz n.º 1366, da Freguesia de 

Gestaçô, sito no Lugar de Anquião – 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. ------------------------------------------ 

 

10. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com a superfície coberta 

de 97 M2, logradouro e recreio com 1025 M2, inscrito na matriz n.º 1367, da Freguesia de 

Gestaçô, sito no Lugar de Furacasas – 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. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com a superfície coberta 

de 193 M2, logradouro e recreio com 771 M2, inscrito na matriz n.º 1370, da Freguesia de 

Gestaçô, sito no Lugar de Logocém – 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 proposta. -------------------------------------------- 
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12. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com a superfície coberta 

de 91 M2, logradouro e recreio com 520 M2, inscrito na matriz n.º 1166, da Freguesia de 

Gestaçô, sito no Lugar de Quintela – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar proposta. -------------------------------------------- 

 
13. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com a superfície coberta 

de 97 M2, logradouro e recreio com 982 M2, inscrito na matriz n.º 809, da Freguesia de 

Teixeira, sito no Lugar de Prieira – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

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

Joaquim 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 

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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Joaquim Pinto. --------------------------------------------------- 

 

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

Maria de Fátima Pereira Ribeiro – 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 

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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

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

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

Amadeu Monteiro Barbosa – 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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Amadeu Monteiro Barbosa. ---------------------------------- 
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17. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Cândida Rodrigues Amorim – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria Cândida Rodrigues Amorim. ------------------------ 

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

Maria de Lurdes Pinto de Oliveira 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 

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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria de Lurdes Pinto de Oliveira Monteiro. --- 

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

Maria Alzira 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 

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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria Alzira Pinto. ---------------------------------------------- 

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

Maria Emília de Sousa 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 

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 Emília de Sousa Monteiro. --------------------------- 

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

Evarista da Conceição Borges – 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 – Evarista da Conceição Borges. ----------------------------- 
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22. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Lurdes 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 

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 – Maria de Lurdes Pereira Monteiro. ------------------------- 

 

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

António Ribeiro da Rocha – 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 – António Ribeiro da Rocha. ----------------------------------- 

 

24. Apoio à Sociedade Portuguesa de Psicodrama para a realização do “X Congresso Português 

de Psicodrama” – 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 

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, ratificar o apoio à Sociedade Portuguesa de 

Psicodrama para a realização do “X Congresso Português de Psicodrama”. ----------------------------------- 

 

25. Atribuição de Subsídio à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 

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 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 Subsídio à 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------- 

 

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

Ancede destinado “Limpeza de estradas e caminhos na Freguesia de Ancede” no valor de 

7.510,10 Euros - 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 

XXVI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 
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para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a celebração de Protocolo entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Ancede destinado a “Limpeza de estradas e 

caminhos na Freguesia de Ancede” no valor de 7.510,10 Euros. --------------------------------------------------- 

 

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

Loivos da Ribeira destinado às obras de “Pavimentação da Estrada das Leiras”, 

“Pavimentação dos acessos a Portal de Cima e de Baixo” e “Pavimentação do Caminho da 

Feitoria” no valor global de 13.369,25 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 

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 celebração de Protocolo com a 

Junta de Freguesia de Loivos da Ribeira destinado às obras de “Pavimentação da Estrada das Leiras”, 

“Pavimentação dos acessos a Portal de Cima e de Baixo” e “Pavimentação do Caminho da Feitoria” 

no valor global de 13.369,25 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. Adesão do Município de Baião ao Pacto de Autarcas – Compromisso para as energias 

sustentáveis locais – 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 adesão do Município de Baião ao 

Pacto de Autarcas – Compromisso para as energias sustentáveis locais e submeter o assunto à 

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

29. Projecto de Código de Conduta de Ética da Câmara Municipal 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 

XXIX 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 Código de Conduta de 

Ética da Câmara Municipal de Baião e submeter o assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal.  

 

30. Modelo de estrutura orgânica do Município 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 

XXX 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 modelo de estrutura orgânica do 

Município de Baião e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 
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31. Contrato de prestação de serviços – Trabalho temporário ao abrigo da Portaria 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 

XXXI 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 à contratação de 

prestação de serviços – Trabalho temporário ao abrigo da Portaria 371-A/2010, de 23 de Junho. -------- 

 

32. Pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos da Ribeira de isenção de 

pagamento de taxas, referente à ocupação da via pública – 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 XXXII 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 pedido da Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos da Ribeira de isenção de pagamento de taxas, referente à 

ocupação da via pública, e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

33. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Maiores, Santa Cruz do Douro – 

Requerente: Pedro Jorge da Silva Alves Pimenta – 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 XXXIII 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

34. 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. ---------------------------------------- 

 

35. Acordo referente à cedência de área de terreno pertencente ao Senhor Joaquim Pinto para 

abertura do acesso municipal ao Lugar de Castelo – Frende – Autorização de execução das 

obras então assumidas – Revogação da deliberação de 28 de Julho 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 
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XXXV 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. ----------------------------------- 

 

36. Cedência de parte das instalações sitas no Edifício dos Serviços Desconcentrados de Santa 

Marinha do Zêzere à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – Contrato de 

Comodato – 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 

XXXVI 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 contrato de comodato para a 

cedência de parte das instalações sitas no Edifício dos Serviços Desconcentrados de Santa Marinha 

do Zêzere à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------ 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Verificou-se a inscrição do munícipe Manuel Conceição Martins, residente no Lugar de Mafómedes, 

Freguesia da Teixeira, que solicitou informações à Câmara sobre o caso das tubagens de água 

pertencentes a consortes e que tinham sido destruídas aquando da realização de um fogo controlado 

naquele lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que se tratava de um assunto já abordado em sede de 

Reunião de Câmara, informando o munícipe de que o caso seria tratado na próxima reunião da 

CMDFCI e a respectiva deliberação seria comunicada a todos os consortes, sempre no estrito 

cumprimento da lei, garantindo a igualdade de tratamento entre todos os envolvidos e de forma a ser 

reposta a situação inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 17.30 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 _________________________________________ 


