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ATA     N.º 18 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2013 
 

 

Aos vinte e cinco 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 dispensado do exercício das suas 

funções ao abrigo da Lei Orgânica nº 1/2001 e posteriores alterações. ------------------------------------------- 

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

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 11 de Setembro 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 

 

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO: --------------------------------- 

LEI Nº 47/2005, DE 29 DE AGOSTO – ESTABELECE O REGIME DE GESTÃO LIMITADA DOS 

ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS E SEUS TITULARES – CONHECIMENTO: ------------------------ 

Tendo em conta que a Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, estabelece o regime de gestão limitada dos 

órgãos das autarquias locais e seus titulares, ou seja, estabelece limites ao quadro de competências 

dos órgãos autárquicos e respectivos titulares no período de gestão, o qual coincide com aquele que 

medeia entre a realização de eleições e a tomada de posse dos novos órgãos eleitos. Assim, de 29 de 

setembro até à tomada de posse dos novos eleitos, os órgãos das autarquias locais, sem prejuízo da 

prática de actos correntes e inadiáveis (vide artigo 2º), ficam impedidos de deliberar ou decidir, 

designadamente, em relação às matérias descritas no nº 1 do artigo 2º da referida lei. Face ao 

exposto, não se realizarão as reuniões de Câmara que se enquadrem no período referido no diploma 

legal. Nos termos e para os efeitos constantes do artigo 91º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na 

redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, será dada a respectivo publicidade do facto. ------ 

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

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 “Protocolo de delegação de 

competências - Transportes Escolares". 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas deixou uma nota positiva sobre o trabalho realizado por esta 

Câmara durante o presente mandato. Referiu-se ao Senhor Vereador Gil Rocha que sempre pensou 

pela própria cabeça, agiu pelos próprios meios, com liberdade de pensamento e de acção e disse 

esperar voltar a vê-lo mais vezes em funções de serviço público e de poder autárquico. Por fim 

desejou-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais. Aos Senhores Vereadores Luís de 

Carvalho e Manuel Durão sublinhou que, não obstante as concordâncias e discordâncias normais, a 

relação salutar, de respeito e de consideração mútua tinha sempre prevalecido, desejando-lhes 

sucesso pessoal e felicidades nas suas vidas cívicas. Por fim, disse que aos que iriam ficar, em função 

dos resultados eleitorais decididos pelo voto soberano do povo, fazia votos para que todos 

continuassem a trabalhar em prol de Baião e dos Baionenses. ----------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Gil Rocha afirmou que foi com muito orgulho que fez parte desta Câmara e que 

participou nas suas reuniões, que sempre se pautaram pela lealdade e pelo respeito democrático entre 

todos. Agradeceu ao Senhor Vereador José Carlos Póvoas e ao PSD Baião que tornaram possível a 

sua passagem por esta Câmara e que nele confiaram para ocupar o cargo de Vereador, esperando, 

por isso, não ter defraudado as suas expectativas, nem as expectativas dos Baionenses. Aos 

Senhores Vereadores Manuel Durão e Luís de Carvalho desejou as maiores felicidades nas suas 
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vidas e aos que concorriam a um novo mandato desejou também felicidades em termos políticos, 

pessoais e profissionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão agradeceu as amáveis palavras a ele dirigidas. Disse que procurou 

sempre desempenhar as suas funções com dignidade, com espírito de serviço público e em defesa 

dos interesses dos mais desfavorecidos. Serviu os outros e nunca qualquer outro interesse. 

Agradeceu aos colegas de bancada pela sua amizade e solidariedade e aos companheiros da 

bancada do PSD, deste e do anterior mandato, agradeceu igualmente pela amizade e pela forma 

como sempre o consideraram. Desejou a todos as melhores felicidades pessoais e profissionais. ------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu disse que foi um privilégio ter feito parte deste executivo e ter 

vivenciado o ambiente altamente democrático, correcto e leal que sempre se verificou. Agradeceu a 

amizade e a lealdade que sentiu por parte de todos os colegas das duas bancadas. Agradeceu 

também o profissionalismo e empenho de todos os colaboradores da autarquia. A todos desejou 

felicidades no campo pessoal e profissional e fez votos para que a relação de amizade perdurasse no 

futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas. Recordou o 

percurso que o conduziu ao lugar de Vereador que ora ocupava e, após oito anos de exercício de 

funções, disse não ter qualquer arrependimento pois fez parte de uma equipa competente, amiga, 

solidária, leal e que sempre trabalhou pelos Baionenses e pelo desenvolvimento do concelho. Por isso, 

era com orgulho que iria ficar para sempre registado como parte dessa equipa. Disse esperar ter 

contribuído para uma relação de maior justiça da Câmara para com todos os munícipes e para uma 

acção pautada pela legalidade, pelo rigor, e pela correcção. Agradeceu a todos os funcionários da 

autarquia, em especial aos que com ele trabalharam mais directamente, pois eram excelentes 

técnicos, excelentes profissionais e excelentes pessoas, competentes, leais e dedicados. Desejou a 

todos os presentes as maiores felicidades pessoais e profissionais e disse esperar que o próximo 

executivo continuasse com o mesmo empenho e o mesmo espírito de equipa, sendo que, embora 

noutras funções, ele continuaria também a zelar pelo interesse do concelho. ----------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou a forma serena, com elevação, respeito e 

lealdade democrática, como tinha decorrido o presente mandato, com momentos de discussão e de 

discordância, mas no qual o bom senso sempre prevaleceu. Disse que, no seu entender, todos tinham 

contribuído para melhorar a imagem política e dos políticos, pois cada um tinha feito o seu trabalho e 

por isso todos deviam ficar satisfeitos. Acrescentou que desejava que a amizade criada entre todos 

prevalecesse no futuro. Agradeceu à equipa que constituiu o executivo, uma equipa coesa, leal, amiga 

e que sempre trabalhou para defender o interesse de Baião; à bancada do PSD pela forma elevada e 

responsável como sempre estiveram ao longo do mandato, a todos os colaboradores da autarquia e a 

todos os baionenses pela sua confiança. De seguida referiu-se ao início do ano lectivo que tinha 

decorrido dentro da normalidade. Sublinhou que face às decisões do Governo sobre a Escola Pública, 

nos Centros Escolares de Santa Cruz do Douro e de Campelo iriam existir duas turmas com mais de 

um nível de ensino o que, no seu entender, se tratava de um retrocesso muito grande e uma “facada” 
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no projecto educativo que o executivo sempre defendeu, por ser uma medida que retira a igualdade de 

oportunidades entre todas as crianças. Acrescentou que isso mesmo tinha dito durante uma reunião 

com a DGESTE, na qual tinha participado a convite da Associação de Pais de Santa Cruz do Douro, e 

também manifestou a disponibilidade da autarquia para suportar os custos com o professor, por forma 

a garantir novamente apenas um nível de ensino por turma, pelo que aguardava a resposta por parte 

da DGESTE. Informou ainda de que o Jardim-de-infância de Gosende tinha sido encerrado por ter 

atingido o limite mínimo de crianças, que foi reduzida uma turma no Jardim-de-infância do Pranhô pelo 

mesmo motivo, no Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião e à semelhança dos anos anteriores 

ainda existiam dificuldades com a colocação de “tarefeiras” e relativamente às AEC´s, ainda não 

tinham iniciado, sendo que no seguimento da deliberação da Câmara já não eram da responsabilidade 

da autarquia que continuava, no entanto, disponível para prestar apoio logístico. ----------------------------- 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu convidou todos os Senhores Vereadores a visitar a exposição 

resultante do trabalho dos alunos da UFCD - Acompanhamento em Creche e Jardim de Infância - 

Técnicas Pedagógicas, e informou de todo o material iria ser oferecido ao Jardim de Infância do 

Pranhô, num gesto que considerou de grande altruísmo e de solidariedade por parte dos formandos. -- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Protocolos de colaboração celebrados entre a Câmara Municipal de Baião e a FEDRAVE, 

Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro - 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 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, ratificar os protocolos de colaboração celebrados 

entre a Câmara Municipal de Baião e a FEDRAVE, Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da 

Região de Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Minuta de protocolo para utilização do Centro Hípico de Baião – APAVO - Associação de 

Pais do Agrupamento do Vale de Ovil – 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 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 

Minuta de protocolo para utilização do Centro Hípico de Baião por parte da APAVO - Associação de 

Pais do Agrupamento do Vale de Ovil. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Protocolo plurianual de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e 

Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI) – 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 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 Protocolo plurianual de 

colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de 

Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI). ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Protocolo plurianual de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro – 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 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 Protocolo plurianual de 

colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. 

 

5. Protocolo plurianual de colaboração para o fornecimento de refeições escolares entre o 

Município de Baião e o Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – 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 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 o Protocolo plurianual de 

colaboração para o fornecimento de refeições escolares entre o Município de Baião e o Agrupamento 

de Escolas do Sudeste de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Ancede – Conservação e 

limpeza de valetas, bermas e caminhos – 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 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 Protocolo de delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Ancede – Conservação e limpeza de valetas, bermas e 

caminhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Ovil destinado à obra de “Alargamento e construção de muro de suporte no Caminho da 

Careira Nova”, no valor global de 13.781,06 Euros – 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 celebração de protocolo adicional 

com a Junta de Freguesia de Ovil destinado à obra de “Alargamento e construção de muro de suporte 

no Caminho da Careira Nova”, no valor global de 13.781,06 Euros. ----------------------------------------------- 

 

8. Protocolo de cedência o Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do Douro – Associação Cultural 

e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 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 o 

Protocolo de cedência o Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do Douro – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Contrato Programa - Sociedade Columbófila 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 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 o 

Contrato Programa - Sociedade Columbófila de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------- 

 

10. Contrato Programa - Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – 

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 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 o 

Contrato Programa - Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. ------------------------ 

 

11. Contrato Programa Plurianual - Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 

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 
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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 o 

Contrato Programa Plurianual - Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. --------------- 

 

12. Contrato Programa Plurianual - Associação Desportiva de Baião – 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 XII 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 Plurianual - Associação Desportiva de Baião. -------------------------------------------------- 

 

13. Prestação de serviço para o fornecimento de refeições escolares para as Escolas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar – Ano Lectivo 2013/2014 – 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 XIII 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. ----------------------------------- 

 

14. 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 XIV). A 

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

 

15. Protocolo de delegação de competências - Transportes Escolares – 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 XV 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 Protocolo de delegação 

de competências - Transportes Escolares. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 15H30 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 _________________________________________ 


