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ATA     N.º 17 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2013 
 

 

Aos onze dias do mês de Setembro de dois mil e treze, 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 redação 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 em Exercício, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. 

Membros da Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar de férias. ------------------------------------------- 

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

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor 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 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 28 de Agosto 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 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara em Exercício, propôs que 

o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Apoio à OBER – Obra de Bem Estar 

Rural de Baião – destinado ao projeto “Creche Traquinas I – Campelo” no âmbito do PA 

PRODER N.º 020000908209". A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da 

referida proposta, a qual passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. --------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Câmara Municipal do Crato - Lei das Finanças Locais e de Atribuições e Competências das 

Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais – Conhecimento  

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 I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

 

2. Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel sobre a Providência Cautelar (Proc. 

N.º 797/11.2BEPNF) – 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 ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Relatório final do processo de inquérito instaurado por deliberação de Câmara Municipal de 

12 de Junho de 2013 - Proposta de arquivamento – 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 a proposta. ----------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho sublinhou que a principal intenção do processo era apurar se os 

procedimentos estavam a ser devidamente executados, tendo-se verificado a existência de 

negligência por parte de colaboradores adstritos ao serviço em causa. Assim, no seu entender, deveria 

ser feita uma recomendação futura no sentido destes serem sensibilizados para o cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que era uma mentira, um mito, afirmar-se que em 

Portugal existiam funcionários públicos a mais, dando como exemplo os países do Norte da Europa 

cuja percentagem era maior. Assim, de forma geral e no seu entendimento quando existiam erros a 

responsabilidade acabava sempre por ser dos superiores hierárquicos. No entanto, os colaboradores 

que cometiam erros por negligência deveriam ter algum tipo de penalização. ---------------------------------- 
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Senhor Vereador Luís de Carvalho informou de que a colaboradora em causa já não era funcionária 

da autarquia, facto que nada tinha a ver com este processo. Disse, ainda, que quando os superiores 

hierárquicos expressavam de forma clara e inequívoca o procedimento a ser adoptado pelos 

colaboradores e estes não o seguiam, então a responsabilidade pelos erros eram dos próprios. --------- 

Senhor Presidente da Câmara Em Exercício disse que em todas as profissões existiam bons e maus 

profissionais. Destacou o papel exemplar dos funcionários da autarquia que, de uma maneira geral, 

eram bons profissionais. Concluiu dizendo que, apesar das responsabilidades dos técnicos pelo seu 

trabalho e obviamente pelas suas falhas, em última instância e independentemente de todos os 

mecanismos de controlo, cabia aos responsáveis políticos a assunção final das responsabilidades. ----- 

 
4. Projeto de conservação e restauro do Complexo Arquitectónico do Mosteiro de Santo André 

de Ancede - 3.ª Fase – Projeto de execução da Casa dos Moços e Anexos - Cafetaria – 

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

 
5. Minuta de Contrato de Colaboração – Contrato de Comodato – entre a Câmara Municipal de 

Baião e as freguesias de Teixeiró e Valadares – 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 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 Contrato de Colaboração 

- Contrato de Comodato - entre a Câmara Municipal de Baião e as freguesias de Teixeiró e Valadares. 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que esta medida inseria-se numa estratégia global 

de descentralização dos serviços que tinha começado pelas vilas do concelho. A proposta abrangia 

duas freguesias, mas o objectivo futuro era alargar esta medida às restantes freguesias do concelho, 

tendo em conta alguns critérios, tais como a localização geografia das mesmas, como no caso de 

Teixeiró, para aproximar os serviços das populações. ----------------------------------------------------------------- 

 
6. Atribuição de subsidio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com 

o funcionamento das Escolas Básicas do 1.º CEB e Jardins de Infância – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, 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 Atribuição 

de subsidio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o funcionamento 

das Escolas Básicas do 1.º CEB e Jardins de Infância. ---------------------------------------------------------------- 
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7. Pedido de alteração ao Lote N.º 2 e Lote N.º 5 do alvará de loteamento N.º 5/1998 – Local: 

Lugar de Míguas, Santa Marinha do Zêzere – Requerentes: Abílio Teixeira Rodrigues e 

Andrea Manuela Azevedo Gaspar – 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 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 atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo – 

Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões 

proferidos pelo Excelentíssimo 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 ata e dela fazem parte integrante (Anexo VIII). A 

Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

9. Apoio à OBER – Obra de Bem Estar Rural de Baião – destinado ao projeto “Creche 

Traquinas I – Campelo” no âmbito do PA PRODER N.º 020000908209 – 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 XIX 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. ----------------------------------- 

 

 

 

 

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 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 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 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 _________________________________________ 


