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ATA     N.º 04 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezasseis, 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, a Excelentíssima Senhora Presidente da 

Câmara, em Exercício, Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, e os Exmos. Membros da 

Câmara: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ausências: Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira por se encontrar em representação do Município 

numa Reunião da CIM, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. --------------------------------- 

Pelas catorze horas e trinta minutos a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em Exercício 

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 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de Fevereiro de 2016, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela começou por ser referir ao ciclo de conferências que decorreu nos dias 

18, 19 e 20 de Fevereiro, cujo evento nasceu de uma parceria entre os Municípios de Baião,  Moraña 

(Espanha) e Riccia (Itália). Destacou a importância da troca de experiências, os interesses em comum 

em várias áreas, bem como o agrado manifestado pelos participantes. Deixou um agradecimento a 

todos os colaboradores da Câmara envolvidos na organização deste evento. ---------------------------------- 

O Senhor Vereador José Lima, deu conta de algumas atividades importantes que decorrerão no mês 

de Março, nomeadamente, a BTL/2016 de 2 a 6 de março, Feira Internacional de Turismo, onde o 

Município estará representado com diversos produtos do Concelho de Baião; a Feira do Fumeiro,  do 

Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião,  nos dias 4, 5 e 6 de Março,  no Lugar do Tijelinho. 

Salientou que está tudo preparado para que este evento seja, mais uma vez,  uma grande mostra dos 

produtos locais e que a restauração está pronta para receber os visitantes  e mostrar o que de melhor 

se faz em Baião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar, informou os Membros do Executivo dos danos provocados pela 

intempérie dos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro,  e ainda do levantamento de danos, feito em três 

dimensões: o primeiro ao nível do que é público, o segundo do que é privado e deriva do público e 

numa terceira dimensão do privado em si. Informou também  que os prejuízos causados na primeira 

dimensão rondarão os oitocentos mil euros, na segunda os duzentos mil,  e na terceira os quinhentos 

mil euros, acrescendo ainda a despesa suportada pela Câmara no aluguer de máquinas e 

equipamentos para se poder socorrer as várias situações de emergência. Deixou um agradecimento 

às equipas da Câmara pela prontidão em resolver as situações mais graves, bem como a todas as 

entidades envolvidas, nomeadamente as duas Corporações de Bombeiros do Concelho, à GNR de 

Baião e a todos os Presidentes das Juntas de Freguesia. Por fim, propôs um voto de louvor a todas 

estas entidades pelo seu empenhamento e sentido de responsabilidade. ---------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo, solicitou alguns esclarecimentos sobre a questão da água, 

assunto abordado já na reunião anterior pelo Senhor Vereador Henrique, e considera que o problema 

das reclamações dos consumidores está muito aquém de ser resolvido. Entende que é difícil acreditar 

que uma empresa já experiente, como as Águas do Norte, cometa tantos erros de leitura dos 

contadores e consequentemente de faturação. Alertou que os leitores da empresa têm uma grande 

dificuldade em identificas as moradas dos consumidores e,  por isso, a Câmara deveria disponibilizar 

os antigos “leitores” da autarquia, por conhecerem melhor o território e mesmo os consumidores, para,  
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numa primeira fase, acompanharem os funcionários da empresa. Considerou também que é muito 

importante resolver todas as situações, pois os consumidores estão insatisfeitos com o serviço e com 

os valores discriminados nas faturas os quais, em algumas situações, apresentam aumentos na ordem 

dos 200 e 300%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício, informou a Senhora Vereadora Fátima Azevedo de 

que a Câmara está muito atenta aos problemas dos consumidores e,  nesse sentido,  tem feito vários 

contactos e reuniões com a empresa para que todas essas anomalias sejam resolvidas. Disse ainda  

que foram tomadas todas as diligências necessárias, nomeadamente a disponibilização de alguns 

trabalhadores da Câmara,  para acompanharem os funcionários da empresa. Por outro lado,  alertou 

para o facto da contratualização do serviço ter sido com as Águas do Noroeste, tendo havido 

posteriormente uma fusão de empresas do setor, e que  as Águas do Norte é o resultado dessa fusão, 

o que acabou por causar alguns problemas, apesar de nada justificar esta situação. ------------------------- 

O Chefe de Divisão, Engº Couto Barbosa,  prestou alguns esclarecimentos sobre o processo de 

transferência do serviço da água dizendo que, inicialmente a empresa era relativamente pequena, 

apenas tinha parceria com dez municípios, depois da fusão,  a Águas do Norte, tornou-se numa 

empresa de grande dimensão o que gerou alguns problemas complicados. Disse também que os 

serviços da Câmara transferiram a base de dados, com todos os consumidores, com as leituras 

atualizadas e pagamentos efetuados à Câmara naquela altura, tendo-se verificado posteriormente que 

a empresa faturou alguns consumos já liquidados pela Câmara. Salientou que, efetivamente, esta 

transição trouxe alguns problemas, os quais serão resolvidos e que, apesar disso,  considera que o 

Município de Baião não é dos que está em pior situação. Informou também que  a empresa a partir de 

março, irá fazer leituras mensais e manifestou a sua total disponibilidade para ceder os 

leitores/cobradores da Câmara para colaborarem com a empresa. ------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Henrique,  ainda sobre este assunto, disse que as preocupações da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo são as mesmas de todos, e por isso já se fizeram várias reuniões com a 

empresa, tendo a última ocorrido no passado sábado , a pedido do Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Paulo Pereira, em que estiveram presentes os responsáveis da empresa, os Senhores Presidentes 

das Juntas de Freguesia. Informou que nessa reunião foi levantado todo o tipo de questões, tendo o 

Sr. Engº Martins Soares e Vice-Presidente da Empresa, mostrado total disponibilidade para a 

resolução de todas as irregularidades, nessa sentido forneceu o seu número de telemóvel pessoal 

para que possa ser contactado  sempre que surja alguma situação anómala. Disse ainda  que a 

empresa está empenhada na resolução de todas as situações e que nenhum consumidor será 

prejudicado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo, agradeceu todos os esclarecimentos prestados e espera que 

todas as dificuldades sejam resolvidas o mais breve possível, tendo depois questionado a Senhora 
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Presidente da Câmara em exercício sobre o preço por metro cúbico que era praticado pela Câmara e 

o preço atual praticado pela empresa. --------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício informou a Senhora Vereadora Fátima Azevedo  que a 

informação sobre os preços da água ser-lhe-á dada por escrito. Sobre o problema dos prejuízos 

causados pelas intempéries nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro, destacou a prontidão e empenhamento 

de todos atores envolvidos e que estiveram no terreno para e minimizar os estragos causados pelo 

mau tempo. Colocou à votação o voto de louvor  proposto pelo Senhor Vereador Henrique, o qual foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, a Senhora Presidente da Câmara em Exercício congratulou-se com o sucesso que 

foram as Conferências Internacionais que ocorreram nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro, as quais, 

segundo a apreciação dos participantes tiveram um êxito significativo. Disse que durante os três dias 

foram apresentados vários painéis, onde foram abordadas algumas áreas comuns aos três Concelhos. 

O primeiro dia, mais dedicado à economia e ás empresas, no segundo foram aportados temas que 

englobavam a Europa Social e a Terceira Idade e o terceiro e último dedicado á cultura, turismo e 

gastronomia. Este dia foi também muito apreciado pelos participantes. Teve início com uma visita à 

Fundação Eça de Queiroz e terminou com um almoço convívio e muita animação no Convento de 

Santo André de Ancede. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, a Senhora Presidente da Câmara em exercício, convidou os presentes para as seguintes 

iniciativas: dia 26 de Fevereiro, às 17H00 a apresentação do Livro “O Outro Lado do Muro”, de 

Fernando Lima, na loja Interativa de Turismo de Baião; dia 27 de fevereiro, entre as 09H30 e as 13H00 

o Campeonato Regional de Fundo – Norte em Ribadouro, organizado pela Federação Portuguesa de 

Canoagem, a Associação de Canoagem do Norte de Portugal e pelo Clube Náutico de Ribadouro e 

que conta com o apoio da Câmara Municipal de Baião, com destaque para a participação de Fernando 

Pimenta, vencedor da medalha de prata no Jogos Olímpicos de 2012 em Londres; Dias 4, 5 e 6 de 

março a Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, com abertura no dia 4 

pelas 18H00; dia 11 de março as Comemorações do Dia Internacional da Mulher que, embora ainda 

não tenha programa definido, informou que será dentro da linha seguida nos anos anteriores, tendo 

em conta o sucesso que esta iniciativa tem alcançado. --------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Oferta de um conjunto de livros à Biblioteca Municipal de Baião – Proposta   

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e do Património Cultural, a qual se dá por 
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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, aceitar e 

agradecer a oferta de livros destinados à Biblioteca Municipal. ----------------------------------------------------- 

 

2. Adesão ao protocolo entre a Fundação Calouste GulbenKian e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses – Proposta   

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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, aprovar a proposta de adesão ao 

protocolo entre a Fundação Calouste GulbenKian e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

 

3. Muro em derrocada e ruinas, sito no Lugar de Aregos – União de Freguesias de Santa Cruz 

do Douro e Covelas – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, 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 conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

 

4. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – ocupação de espaços na feira por feirantes 

residentes no Município – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 a 

proposta de apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil pela ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes no Município . ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Santa casa da 

Misericórdia de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, 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, aprovar a 

proposta de minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Santa casa da 

Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Modalidade de Avença – 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 ata. 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 renovação de Contrato de 

Prestação de Serviços na Modalidade de Avença. ----------------------------------------------------------------------  

 

7. Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Modalidade de Avença – 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 ata. 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 renovação de Contrato de 

Prestação de Serviços na Modalidade de Avença. ---------------------------------------------------------------------- 

  

8. Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Modalidade de Avença – 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 ata. 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 renovação de Contrato de 

Prestação de Serviços na Modalidade de Avença. ---------------------------------------------------------------------- 

  

9. Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Modalidade de Avença – Ratificação – 

Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a proposta de renovação de Contrato de 

Prestação de Serviços na Modalidade de Avença. ---------------------------------------------------------------------- 

  

10.  Contrato de Prestação de Serviços – Modalidade de Tarefa – 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar ratificar a proposta de Contrato de 

Prestação de Serviços na Modalidade de Tarefa. ----------------------------------------------------------------------- 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscreveu-se o Senhor Fernando de Carvalho Fachadas, residente na Rua Padre Lima, nº 579 - 

Mosteirô, 4640-021 Ancede e Ribadouro. Este munícipe interveio para colocar algumas questões que 

considera importantes. A primeira relacionada com um e-mail que enviou para a Câmara no dia 25 de 

janeiro sobre a denuncia de situações de vandalismo que aconteceram na madrugada do dia 23 de 

janeiro. Disse que entende a necessidade de fazer poupanças, mas que ao mesmo tempo é 

efetivamente o desligar da iluminação pública à 1H00, um convite a todo do tipo de vandalismo, 

roubos e outros. Alertou para o facto de nos Concelhos vizinhos as luzes públicas não serem 

desligadas. Depois perguntou onde poderia obter informação sobre quando as reuniões de Câmara 

são abertas ao público. De seguida falou do problema, que também já comunicou à Câmara, da 

desratização e desmatação em terrenos públicos, designadamente a Calçada de Mosteirô. Falou 

ainda sobre os danos causados pelas intempéries, nomeadamente em relação aos acessos e muros 

caídos, e espera que tudo seja reposto na sua normalidade rapidamente. Por fim,  questionou a 

Câmara sobre as razões de não ter obtido nenhuma resposta a qualquer um dos e-mails enviados. ---- 

 

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício agradeceu a intervenção do Senhor Fernando 

Fachadas e respondeu que em relação ao corte da luz pública durante a madrugada, o mesmo deve-

se não só à poupança de custos, mas também por uma questão relacionada com a eficiência 

energética e que todos os municípios tendem aderir. Relativamente à questão das reuniões informou 

que são todas públicas, e que as mesmas ocorrem todas as segundas e quartas-feiras de cada mês, 

sendo que, caso haja alguma alteração dessas datas, o dia da reunião é publicitado por edital na 

página Web da Câmara e enviado para todas as Juntas de Freguesia para afixação nos locais 

públicos. No que se refere ao problema da desratização e desmatação dos terrenos públicos informou 

que as situações comunicadas à Câmara são encaminhadas para os serviços de proteção civil para 

avaliação. Informou também o munícipe de que irá averiguar a questão dos e-mails enviados e 

garantiu que ser-lhe-á dada uma resposta o mais breve possível. ------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique informou o munícipe de que em relação aos danos causados pelas 

intempéries, as equipas da Câmara tentaram numa primeira fase resolver, de imediato, as situações 

mais urgentes sendo que, posteriormente,  os problemas serão resolvidos de uma forma mais eficaz, e 

que na altura o mais importante foi evitar o perigo de novas derrocadas e desimpedir as vias por forma 

a que fosse possível transitar nas mesmas. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Neste período inscreveu-se também a Dra. Anabela Castro Canas Fachadas, residente na Rua Padre 

Lima, nº 579 - Mosteirô, 4640-021 Ancede e Ribadouro. Disse que tinha intenção de falar dos 

prejuízos das intempéries, mas que para não ser repetitiva, ouviu com muita atenção os 
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esclarecimentos dados pelo Senhor Vereador Henrique sobre os danos causados pelo mau tempo, e 

espera que todas as situações sejam resolvidas. Depois falou de algumas reparações urgentes a fazer 

na Rua do Fojo em Mosteirô, as quais se agravaram com as intempéries e que estão a causar grandes 

transtornos aos que transitam naquela rua. Por fim, referiu que também está muito preocupada com o 

problema das irregularidades do consumo e faturação da água. Alertou ainda de algumas situações 

graves que aconteceram no ano de 2015, provocadas pela falta de água, que na altura foram 

comunicadas, por várias vezes, para o piquete indicado pela empresa, sem terem sido solucionadas. 

Espera que espera que a Câmara esteja atenta a todas estas situações. ---------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício ouviu com atenção as questões colocadas pela 

Senhora Dra. Anabela Fachadas e informou que a Câmara registou todas as suas preocupações, as 

quais serão tidas em conta e dentro das possibilidades as mesmas serão solucionadas. ------------------- 

 

Inscreveu-se ainda o Senhor Tomé Manuel Santos Moreira, residente na Rua da Costa das Oliveiras, 

nº 10, Casa 4 – 4640-580 Valadares, para se congratular com o trabalho desempenhado pela Câmara, 

aquando das intempéries, para que todas as situações urgentes fossem resolvidas, no entanto, 

lamenta o facto de nenhum munícipe se lembrar de agradecer a prontidão e dedicação das equipas de 

trabalho da Câmara, da proteção civil, das Corporações de Bombeiros, da GNR e das Juntas de 

Freguesia. Enalteceu o facto de no Lugar da Teixeira, numa das situações que presenciou, ver alguns 

responsáveis da Câmara, agarrados a enxadas para desviar as águas. Por fim deixou o seu 

agradecimento a todas essas pessoas e entidades que estiveram envolvidas nesse árduo trabalho. ---- 

 

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício agradeceu a intervenção do Senhor Tomé Manuel 

Moreira e disse que o seu agradecimento era muito bem vindo, dizendo que foi um trabalho 

efetivamente árduo da Câmara, das juntas de freguesia, dos bombeiros e da GNR a quem também 

deixa o seu agradecimento e reconhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

 

E nada mais havendo a tratar, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em  Exercício, Dra. 

Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 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 Secção de Expediente Geral e Atendimento, a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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