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ATA     N.º 22 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, 

Técnica Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 

75/2013, de 12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da 

Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ausências: Senhor Vereador José Lima, por motivos de natureza pessoal e familiar, tendo a Câmara 

considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas onze horas o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a reunião com a 

seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2017, 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 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para questionar o Senhor Presidente da Câmara, no 

sentido de saber se é intenção da Câmara continuar a emitir certidões de isenção de licença de 

habitabilidade para os prédios construídos antes de 1991, ou, se as mesmas irão ser suspensas 

definitivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento da intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, o Senhor Presidente da 

Câmara, disse que estas certidões são emitidas em situações concretas e que o ponto de situação é 

premente, na medida em que existe a Lei de 1951 e esses documentos eram emitidos nos termos 

dessa Lei até 1991. Assim, verificados os requisitos da existência efetiva dos prédios construídos entre 

1951 e 1991, eram emitidas as referidas certidões de isenção com base num parecer emitido em 

1995, pelo Jurista Dr. José Macedo, no primeiro mandato da Dra. Emília Silva. Entretanto, os serviços 

verificaram que existia um Regulamento de Edificação e Urbanização datado de 1979 e que não foi 

tido em consideração para o efeito. Detetada esta situação, os serviços passaram a emitir as certidões 

de isenção de licença de habitabilidade apenas para os prédios construídos, mediante prova 

documental da sua existência, até ao ano de 1979, ficando um vazio no período compreendido entre 

1979 e 1991. Acrescentou que, como este ano eram as Eleições Autárquicas e tendo em atenção o 

período de gestão e a alteração do PDM, os serviços suspenderam a emissão dessas certidões até ao 

dia das Eleições. A partir dai, os serviços voltaram a emitir novamente os documentos, sendo que, 

passaram a exigir outros documentos de prova da existência, como caderneta, escritura, prova 

testemunhal, ou outras. Este procedimento deveu-se essencialmente ao facto de, por uma questão de 

justiça, e não levar as pessoas a servirem-se da emissão desse documento para toda e qualquer 

situação. Salientou, que apesar de aparecer um dado novo – o Regulamento de 1979, o procedimento 

continua a ser o mesmo para o período entre 1951 e 1979. O Senhor Presidente, dadas as sucessivas 

dúvidas acerca deste assunto, deu orientação para que fosse solicitado um parecer à CCDRN, no 

sentido dos serviços se certificarem de qual o procedimento oficial a adotar, dentro dos termos legais e 

a salvaguarda da responsabilidade da Autarquia. Terminou dizendo que se aguada o parecer formal 

solicitado àquela entidade e que, caso seja necessário, o Senhor Vereador Henrique, poderá prestar 

outros esclarecimentos adicionais sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------- 

 

Posto isto, o Senhor Vereador Henrique aproveitou para prestar um pequeno esclarecimento sobre o 

assunto, dizendo que os serviços estão a passar as certidões, desde que o pedido seja devidamente 

instruído e acompanhado de um documento que justifique a preexistência. Acrescentou que as 

dúvidas sobre a emissão destas certidões, foram levantadas no âmbito de uma inspeção que alertou 

os serviços para a apresentação dos documentos de prova da preexistência dos prédios em causa. 
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Acrescentou ainda, que tais dúvidas levaram a que fosse solicitado o parecer à CCDRN, tal como 

referiu o Senhor Presidente da Câmara, e se aguarda a resposta oficial. ---------------------------------------- 

 

Na sequência dos esclarecimentos prestados, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia voltou a 

questionar o Senhor Presidente da Câmara, se os serviços continuam a passar as referidas certidões, 

independentemente do ano, ou só estão a emitir para os prédios compreendidos no período entre 

1951 e 1979. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique respondeu que enquanto se aguarda o parecer solicitado, os serviços 

apenas estão a passar as certidões para o período entre 1951 e 1979. ------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio novamente para perguntar ao Senhor Presidente da 

Câmara, se se verificaram alguns desenvolvimentos na sequência às diligencias feitas providenciadas 

pelo Senhor Presidente, depois das primeiras Reuniões de Câmara, sobre o do Rali de Portugal para o 

ano de 2018. Perguntou também se a Câmara já tinha recebido alguma comunicação sobre a 

passagem do Rali pelo Concelho de Baião em 2018. ------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que recebeu uma comunicação de que Baião não iria 

fazer parte dos Concelhos que irão receber a prova em 2018. ------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia perguntou ao Senhor Presidente se houve algum motivo de 

fundo para que o Concelho não fosse contemplado com esta prova, o que, considerou efetivamente 

uma grande perda para Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que a não contemplação da prova não foi devidamente 

fundamentada, apenas comunicaram que Baião não iria fazer parte do Rali em 2108.------------------------ 

 

O Senhor Vereador Pinho Silva interveio para informar os Membros do Executivo de que no passado 

dia 4 de Dezembro, a Câmara recebeu no Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, em Santa 

Marinha do Zêzere, uma delegação de cinco pessoas de Benguela (Angola) no âmbito de um 

intercâmbio de experiências e ideias sobre a Prevenção Rodoviária, o qual permitiu olhar para projetos 

semelhantes, mas em ambientes totalmente diferentes, sendo que o objetivo comum aos dois projetos 

é o de sensibilizar os mais jovens para a sinistralidadel. Deu conta também que no dia 30 de 

novembro decorreu a cerimónia de entrega dos prémios “O Norte Somos Nós”, promovida pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O Centro Escolar de Santa Marinha 

do Zêzere foi nomeado como um dos três finalistas. Informou também que no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Agrupamento de Escolas do 

Sudeste, organizou no passado dia 7 de dezembro, uma manhã diferente para os alunos da Educação 
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Especial, que estão inseridos em diversas turmas. Para além de vários momentos musicais, de dança, 

de uma coreografia baseada no vídeo promocional "Baião Terra Mágica", interpretados pelos alunos 

do agrupamento, de uma sessão de esclarecimento conduzida pelo secretário do conselho de 

administração da Cercimarante, Dr. Jorge Pereira, os utentes do centro comunitário de Viariz 

brindaram todos os presentes com uma representação baseada no livro "Outros Tempos", do escritor 

baionense António Mota. Enalteceu o trabalho, a dedicação e o contributo que a escola pública dá 

para a boa integração educativa e social dos "meninos especiais" e deu os parabéns a todos os que 

se envolveram nestas comemorações. Destacou também as Comemorações do XVI Aniversário da 

CPCJ de Baião celebradas nos dias 12 e 13 de dezembro, no Auditório do Agrupamento de Escolas 

de Vale d` Ovil, com a apresentação de uma peça de teatro, pelo Grupo de Teatro Filandorra para os 

alunos do primeiro ciclo, crianças do pré-escolar e para os utentes do CAO de Chavães da Santa 

Casa da Misericórdia de Baião. Terminou lembrando o almoço de Natal Sénior para o primeiro grupo 

que decorreu no passado domingo e para o segundo grupo no próximo domingo dia 17 de dezembro, 

convidando à participação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

O Senhor Presidente da Câmara referiu-se ao almoço de Natal Sénior que decorreu no passado 

domingo e que continuará no próximo domingo com outro grupo de freguesias e apelou à participação 

de todos os Senhores Vereadores e aproveitar a oportunidade de viver com os nossos idosos 

momentos de alegria e muita diversão, onde uma boa parte deles tem nestes dias a única festa de 

convívio de Natal, que inicia com a celebração de uma missa, seguida de almoço. Informou também a 

realização da iniciativa dos Ateliês de Natal promovida pela Câmara Municipal de Baião, nos dias 20 e 

21 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Baião, entre as 14H00 e as 16H30 e na Sala de Leitura de 

Santa Marinha do Zêzere, entre as 14H30 e as 16H30, respetivamente. ----------------------------------------- 

 

Antes de terminar, o Senhor Presidente aproveitou para dar conta da forma como decorreu a visita de 

Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Disse que 

correu tudo muito bem, foi uma visita que honrou todos os Baionenses que se ssociaram a esta 

iniciativa da Comemoração do 172º aniversário do Escritor Eça de Queiroz, organizada pela Câmara 

Municipal de Baião e a Fundação Eça de Queiroz. Referiu que o Senhor Presidente da República 

apreciou e valorizou o potencial que tem a Fundação Eça de Queiroz e que a divulgação da obra e 

espólio do escritor, também é uma forma de promover a própria região. Informou que o Senhor 

Presidente deixou a mensagem que daqui a três anos voltaria a visitar-nos e que da sua parte se iria 

empenhar no sentido de contribuir para uma maior divulgação e valorização daquela Fundação. 

Destacou ainda os elogios feitos pelo Senhor Presidente da Repúblico à estátua do Escritor. ------------- 

 

O Senhor Vereador Pinho Silva voltou a intervir para sugerir uma melhor iluminação da estátua do Eça 

de Queiroz e alertou para que seja pensada uma forma de defender aquele património, dado que é 

feita de um material nobre que pode “abrir o apetite” a atos de vandalismo ou até mesmo roubo. Pelo 
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que entende que a solução poderá passar, caso seja possível, pela hipótese da contratação de um 

seguro para o efeito, ou até a colocação de câmaras de vigilância. ------------------------------------------------ 

 

No seguimento do alerta deixado pelo Senhor Vereador Pinho Silva, o Senhor Presidente da Câmara 

disse que a questão da iluminação da estátua do Escritor Eça de Queiroz já está a ser tratada, tendo 

dado instrução para que seja colocada uma iluminação própria para o efeito. No que respeita à 

segurança da estátua, disse que não estamos livres de acontecer alguma coisa desagradável, dado o 

seu valor patrimonial e que a questão do seguro já foi pensada. Já em relação à colocação de 

câmaras disse que é uma questão mais difícil, uma vez que não é permitido por causa da proteção de 

dados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta de conhecimento mencionada em epígrafe, 

apresentada  pela Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo I à presente ata. 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 utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião.----------------------- 

 

2. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere – 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a  atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. --------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 

III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 

 

4. Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – Associação de Caçadores e 

Pescadores de Ovil e Loivos do Monte – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de Caçadores e 

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

 

5. Designação da Comissão de Gestão do Fundo Social 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 V 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, designar a Senhora Vereadora Maria da 

Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, para integrar a Comissão de Gestão do Fundo Social de 

Baião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atelier de Natal do Programa CLDS - 3 G “Integrar Baião” – 2017 – 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 VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar  o Atelier de Natal do 

Programa CLDS - 3 G “Integrar Baião” - 2017.--------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta do protocolo de cedência da Casa do Idoso de Campelo à Obra do Bem Estar Rural 

de Baião (OBER) – Renovação – 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 VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo para renovação 

da cedência da Casa do Idoso de Campelo à Obra do Bem Estar Rural de Baião (OBER). ----------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 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 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 12H30 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


