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ATA     N.º 10 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2014 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Maio 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 em Exercício, Dr. 

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

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

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

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

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar em reunião do Conselho Económico e 

Social em representação do Município de Baião. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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 14 de Maio de 2014, 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 

 

Senhora Vereadora Ivone Abreu congratulou-se com a vitória do Partido Socialista nas eleições 

europeias e com os resultados alcançado pelo partido em Baião, que foram os melhores do país. ------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício entregou documento com a elencagem dos contratos de 

avença para conhecimento de todos os Vereadores. De seguida convidou todos os presentes para as 

seguintes iniciativas: Dia 30 de Maio, 21 horas no Mosteiro de Santo André de Ancede, “Acis and 

Galetea” uma Opera de Handel, pelo curso de Música Antiga do ESMAE; dias 31 de Maio e 1 de 

Junho as Comemorações dos 500 anos do Foral da Teixeira, cujo programa detalhado tinha já sido 

divulgado; dia 4 de junho, pelas 14H30, o seminário “ Novas Ideias, Novos Negócios” promovido pela 

Fundação AEP e como apoio do  Município; dias 7 e 8 de Junho “Animação no Centro Cívico de 

Gestaçô com Álvaro de Castro e Festa da Bengala” e dias 7 e 15 de Junho  Animação “Recordações 

de Música Tradicional Portuguesa” com Álvaro de Castro, na Praça Francisco Sá Carneiro e no Centro 

Cívico do Gôve, respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses - Processo de Encerramento de 

Escolas – Conhecimento  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu fez um enquadramento desta questão já abordada em outras 

reuniões de Câmara. Disse que em Baião era mais preocupante a questão do encerramento dos 

jardins-de-infância uma vez que a proximidade dos estabelecimentos de ensino às crianças fazia toda 

a diferença. Acrescentou que os Presidente de Junta já tinham sido contactados e mostraram as 

mesmas preocupações. Por fim, disse que todos ainda esperavam que a DGESTE pudesse recuar na 

questão em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo afirmou que o processo de encerramento de escolas já tinha sido 

iniciado na anterior legislatura do Partido Socialista e por isso dizia o seguinte: “Quando somos nós a 

fazer muito bem, quando são os outros a fazer muito mal”. ---------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima pediu um esclarecimento sobre a intervenção da Senhora Vereadora 

Fátima Azevedo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse que o processo era polémico, complexo e difícil, mas, 

reiterou, que quando foi o PS a encerrar as escolas, por parte da autarquia estava tudo estava bem. --- 
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Senhor Vereador José Lima perguntou se a Senhora Vereadora Fátima Azevedo era contra ou a favor 

do encerramento de escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse que estava a favor do encerramento de escolas desde que 

os parques escolares estivessem concluídos e reunissem todas as condições para absorver os alunos. 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que o processo de reordenamento da rede escolar 

já tinha sido amplamente debatido em Baião e foi, inclusivamente, vertido na Carta Escolar, prevendo-

se naquela o encerramento de escolas e a construção dos centros escolares. Mas a questão que 

estava em causa, era o facto das autarquias não estarem a ser ouvidas neste processo e desde que 

este Governo tinha tomado posse nunca mais foi feita nenhuma articulação, tendo a DGESTE 

começado a assumir posições unilaterais. Isso mesmo era o que estava transcrito na comunicação da 

ANMP. Acrescentou que o encerramento dos jardins-de-infância não estava previsto na Carta 

Educativa e a autarquia, mais uma vez, não tinha sido ouvida pela DGESTE. Concluiu, sublinhado que 

a DGESTE deixou de se fazer representar no Conselho Municipal de Educação e no Núcleo Local de 

Ação Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal ao Partido Socialista de Baião - Ratificação – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório Municipal ao 

Partido Socialista de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “VII Feira de Stock Off” – 

Proposta  

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

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

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio à Associação Empresarial de 

Baião para a realização da “VII Feira de Stock Off”. -------------------------------------------------------------------- 

 

4. Contrato-programa com o Moto Clube Baionense – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 a 

proposta de contrato programa com o Moto Clube Baionense. ------------------------------------------------------ 
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5. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Banda Marcial de Ancede - Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Banda Marcial de Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa 

do Povo de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Casa do Povo de Campelo – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa 

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Cultural de Concertinas do Lameirão – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Cultural de Concertinas do Lameirão. ---------------------------------------------------------------------- 
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9. Minuta de protocolo de cooperação – Centro de Relação Comunitária de Loivos do Monte – 

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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

 

10. Projeto de Regulamento Municipal para atribuição de apoios autárquicos às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e equiparada – 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 a proposta. ------------------------------------------ 

Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse que se tratava de um regulamento 

bem feito, mas, referindo-se ao artigo n.º 8 que estabelece a apresentação de relatórios trimestrais por 

parte das IPSS, perguntou se essa medida funcionava na realidade ou o acompanhamento era feito 

apenas através da prestação de contas anual. -------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que a forma mais habitual e formal era através da 

apresentação do relatório anual de contas. No entanto, isso não obstava a que o Pelouro dos 

Assuntos Sociais, fruto da boa relação estabelecida entre a Câmara Municipal e as IPSS, não fizesse 

um acompanhamento muito próximo e sistemático das situações o que permitia ter um noção 

adequada do funcionamento das instituições. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Covelo, Grilo - Requerente: Manuel 

Moreira Soares – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XI à presente 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Emissão de declaração de intenção de acolhimento na Quinta do Convento de Ancede dos 

jovens estagiários dos cursos vocacionais, na área da agricultura, do Agrupamento de 

Escolas do Sudeste de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 
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é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de 

declaração de intenção de acolhimento na Quinta do Convento de Ancede dos jovens estagiários dos 

cursos vocacionais, na área da agricultura, do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião. ----------- 

Senhor Vereador José Lima referiu que esta proposta mostrava que a atividade da Quinta não 

passava exclusivamente pela venda dos produtos, daí que por vezes se falasse em prejuízo, no 

entanto o espaço tinha um valor acrescentado mais que material, no que se refere à educação e 

formação e, mostrava o que Baião tinha de melhor e, por isso, prestava um serviço público ao 

concelho e era um bom investimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo deu os parabéns pela vertente formativa da Quinta, no entanto, 

sublinhou que a mentalidade que alguns autarcas tinham de que se alguma coisa dava prejuízo isso 

era normal, não contribuía para que o país fosse para a frente. Mais disse concordar que a vertente 

formativa superava o prejuízo, mas se assim não fosse diria que ficava preocupada com o prejuízo 

anual da Quinta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Lima esclareceu que quando falou em prejuízo, queria dizer custo de 

investimento, pois não tinha dúvidas que a médio prazo a Quinta não iria ter prejuízos mas sim 

proveitos e valor acrescentado do espaço. Acrescentou que aquilo que no setor privado era prejuízo, 

não o era, necessariamente, no setor público. --------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse concordar com o facto da Quinta poder vir a deixar de ter 

prejuízo a longo prazo e acreditava no projeto, mas a questão que a preocupava e que já tinha 

mencionado prendia-se com a mentalidade e o pensamento de algumas pessoas. --------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu defendeu que a despesa com a educação e formação era um 

investimento. Sublinhou que estes acordos com os Agrupamentos para a formação de jovens, bem 

como a formação de adultos nesta área, só eram possíveis pois na Quinta de Ancede poderiam aliar a 

teoria à prática de mão-de-obra e de utilização de máquinas agrícolas. ------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício salientou que o serviço público, de uma forma geral, 

nunca poderia visar o lucro e isso tinha de ser definitivamente assumido por todos. Uma coisa era a 

sustentabilidade e uma boa gestão dos recursos e outra coira eram os lucros. Deu como exemplos os 

transportes e refeições escolares, a piscina municipal e o pavilhão multiusos, serviços e equipamentos 

que nunca iriam dar lucros mas que serviam o interesse público. Disse que o que deveria preocupar 

todos aqueles com responsabilidades políticas era uma boa gestão dos recursos públicos pelas 

autarquias e empresas municipais, tendo em conta a sustentabilidade das instituições, sabendo que, 

ao mesmo tempo, todos estavam dependentes das transferências do Estado. --------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima acrescentou que neste mandato várias tinham sido as autarquias, 

nomeadamente vizinhas, que vieram a Baião observar o funcionamento da Quinta do Convento de 

Ancede que, considerou, ser um bom exemplo para a região e para o país. ------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse estar plenamente de acordo com a intervenção anterior e 

com o carácter formativo da Quinta. Disse entender que o que era público não era para dar lucro, mas 

deveria ser sustentável, quer a nível local quer a nível nacional. --------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador José Lima manifestou igualmente concordância com a intervenção anterior, mas 

disse que uma coisa era a sustentabilidade dos bens e dos equipamentos em si, e outra coisa eram os 

lucros que, por vezes, não significavam um bom serviço público. -------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício defendeu que uma coisa era um Estado ser sustentável 

para ser soberano e outra coisa era um município ser sustentável, pois dependia sempre dos fundos 

do Estado. A questão era o que se poderia fazer para reduzir a dependência da Câmara Municipal das 

verbas do Orçamento do Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscreveu-se o Senhor Miguel Martinho, residente em Pinheiro Manso, Freguesia de Ancede, que 

informou que a questão do barulho do café do condomínio tinha melhorado muito, fruto da saída dos 

inquilinos e da entrada dos seus proprietários. De seguida, colocou as seguintes situações e questões: 

Chamou a atenção para o perigo existente numa curva da Rua da Ponte Nova e sugeriu que se 

colocasse sinalização de sentido único na direção descendente da rua. Alertou para uma situação de 

vandalismo pois os sinais existentes no local eram retirados, sugerindo que fossem fixados de uma 

forma que impeça a sua retirada. Informou de que iria ser colocada uma vedação à volta da 

propriedade do condomínio, após o respetivo licenciamento por parte da Câmara Municipal, sendo que 

seria salvaguardada uma entrada independente para a esplanada do café. Esta medida, disse, iria 

beneficiar todos os condóminos, bem como os proprietários do café. --------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que todos ficavam satisfeitos com a resolução dos 

problemas relacionados com o café. Sobre a sinalização de trânsito, a questão teria de ser analisada à 

luz do regulamento existente e depois carecia de autorização por parte de Câmara e da Assembleia 

Municipal. Sobre as restantes questões do condomínio, por serem de natureza privada a autarquia não 

tinha interferência, apenas no que se referia a licenciamento seria chamada a intervir. Por fim, e 

relativamente à questão do vandalismo seria um assunto para tratar com as autoridades locais 

competentes na matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
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, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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

 

 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


