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ATA     N.º 1 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2014 
 

 

Aos oito dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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. José Luís 

Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira -------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Luís Miguel Amaral de Sousa -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Pelas catorze horas e trinta minutos 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 26 de Dezembro de 2013, 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 

 
Senhor Vereador Henrique Ribeiro felicitou o Senhor Presidente da Câmara pela sua eleição como 

Presidente da ANA-PS, Associação Nacional dos Autarcas Socialistas, desejando-lhe as maiores 

felicidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras e referiu que iria enviar a todos os Senhores 

Vereadores um documento que continha as linhas gerais daquilo que defendia para o Poder Local, e 

que passava por um reforço das suas competências. Disse que agradecia os contributos dos 

Senhores Vereadores para o aprofundamento das ideias vertidas no documento. Referiu que estavam 

a ser debatidas três questões essenciais para os municípios: A Lei de Bases do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, com implicações na revisão do PDM; a ERSAAR, entidade que 

regulamenta as tarifas da água e saneamento, e ainda a Lei das Finanças Locais, cujas regras 

estavam a ser constantemente alteradas pelo Governo, prejudicando os municípios que apresentavam 

melhores resultados em termos de endividamento. Também a ANMP iria emitir um parecer da sobre a 

Lei dos Compromissos pois, apesar de ser útil para o controlo orçamental, impedia o acesso das 

autarquias aos fundos comunitários. Por fim convidou todos os presentes o “Cantar das Janeiras”, a 

realizar no próximo dia 25 de Janeiro, no Mosteiro de Ancede. ----------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa felicitou o Senhor Presidente da Câmara pela eleição para Presidente da 

ANA-PS. De seguida manifestou a sua preocupação com a Unidade de Saúde de Santa Marinha do 

Zêzere, uma vez que o Dr. Adriano Cunha se tinha aposentado e consequentemente iria deixar de 

exercer funções naquela unidade. A situação, sublinhou, poderia ficar caótica no que se referia ao 

acesso dos doentes às consultas e às receitas médicas. Assim, apelava para que todos os esforços 

fossem feitos para solucionar a questão, sendo que também na Unidade de Eiriz apenas um médico 

estava a exercer funções. De seguida, alertou a Câmara para uma questão, já comentada no Centro 

de Saúde, e que se prendia com a atribuição de uma lembrança de Natal por parte da autarquia à USF 

de Baião. Pensa que se deve ter tratado de um lapso, pois no local funcionavam também a UCC e a 

Delegação de Saúde Pública, para além da existência das Unidades de Saúde de Santa Marinha do 

Zêzere, Gestaçô, Teixeira/Teixeiró e Eiriz. -------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras. Em relação à Unidade de Saúde de Santa 

Marinha do Zêzere, questão para a qual o Senhor Vereador Henrique Ribeiro já tinha alertado, 

informou de que em reunião com a Diretora do ACES-Tâmega lhe tinha entregado um Curriculum de 

uma médica que se queria instalar em Baião. Assim sendo, sensibilizou as entidades competentes 

para as prioridades do concelho, SMZ e Eiriz, e aguardava uma resposta por parte da Diretora, Dra. 

Cristina Ferreira. Em relação à questão da lembrança, disse que iria averiguar o assunto e no caso de 

se ter verificado um lapso, apesar de não deliberado, o mesmo iria ser corrigido. ----------------------------- 

 
 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Manifestação de intenção de aquisição do prédio rústico sito em Quintela - Santa Cruz do 

Douro pelo Sr. Dr. Luís Filipe Meneses – 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 ata. A Câmara tomou conhecimento. O Senhor Presidente da Câmara referiu que após 

efetuadas todas as diligências necessárias, a Câmara teria de se pronunciar sobre esta matéria. -------- 

 
2. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião 

destinado ao Almoço e Festa de Natal 2013 - 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 à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado ao Almoço e Festa de Natal 2013. --------------- 

 
3. Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2012 - Alteração – 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 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador do PSD apresentou declaração de voto.  

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara referiu que tinha entrado em contacto com a 

responsável pela DGAL, e antes disso, o Dr. José Rangel já tinha dado conta da origem da situação 

de excesso de endividamento ao técnico da DGAL que acompanha o processo. A questão prendia-se 

com a contabilização em 2012 das despesas com obras financiadas, mas as receitas provenientes dos 

fundos comunitários tinham sido contabilizadas apenas no ano de 2013. Tratava-se, assim, de uma 

questão de contabilidade, mas que interferia com a questão dos limites do endividamento e a proposta 

em apreço permitia a sua resolução. Após a devida autorização, usou da palavra o Dr. Óscar Quinta, 

Revisor Oficial de Contas, que esclareceu que o POCAL determinava que os fundos comunitários 

deveriam ser registados apenas quando a Câmara tinha direito aos mesmos. No entanto, não definia 

quando esse direito era adquirido, ou seja, o que tinha de estar preparado e reunido para tal, deixando 

assim o critério em aberto. Em Baião o critério usado, desde sempre, tem sido o momento em que as 

receitas são recebidas. Sublinhou que as contas da autarquia eram válidas de ambas as formas, no 

entanto, considerou que se deveria sanar esta situação, para evitar a questão do excesso de 

endividamento líquido. Usou ainda da palavra, o responsável pelo Setor da Contabilidade, Dr. José 

Rangel, que informou que a autarquia no final do 3.º trimestre de 2013 tinha cerca de 700 mil euros de 

capacidade de endividamento líquido. No entanto, e de acordo com o Orçamento do Estado o cálculo 

desse limite era realizado com base nos resultados obtidos no ano de 2011, ou seja, quanto melhor 

tivesse sido o resultado obtido pelo município em 2011, menor seria  seu limite de endividamento. ------ 
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Senhor Vereador Luís Sousa sublinhou que o Setor da Contabilidade tinha agido de forma 

transparente e correta, no entanto, uma vez que ultrapassar os limites de endividamento poderia 

penalizar a Câmara, e após os pareceres jurídicos e financeiros expostos indicarem a legalidade da 

proposta apresentada, no seu entender a alteração deveria ser aprovada. -------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H40 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, 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 _________________________________________ 


