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ATA     N.º 23 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, 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 ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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 11 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 Presidente da Câmara em Exercício convidou todos os presentes para a exposição de pintura 

“Latitudes e Dualidades”, da autoria de Marlene Pinto, no Auditório Municipal até ao dia 6 de Janeiro, 

e, ainda, para a apresentação do livro de poesia “Palavras soltas no tempo” de Cecília Ribeiro, no dia 

28 de Dezembro, pelas 15H00, nos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do 

Zêzere. Seguidamente informou a Câmara do parecer remetido pela CCDRN a propósito da 

participação dos Senhores Vereadores em votações relativas a instituições das quais faziam parte 

quer como membros dos corpos sociais, quer como sócios. Esse parecer, disse, seria enviado a todos 

os membros da Câmara para conhecimento e efeitos tidos por convenientes, sendo que no seu último 

parágrafo e como conclusão refere que “Na senda da doutrina, atendo o disposto no artigo 44.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo e dos princípios da transparência e da 

imparcialidade, somos de parecer que os membros do executivo, associados da IPSS, devem abster-

se da participação na tomada de decisão de assuntos relacionados com a mesma entidade”. ------------- 

Após a devida autorização, a responsável pelo Gabinete Jurídico, Dra. Paula Loureiro, referiu que o 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção da autarquia reforçava esta posição, ou seja, os Senhores 

Vereadores deveriam abster-se de pertencerem a determinadas instituições enquanto investidos de 

funções no executivo. Este plano, informou, era remetido ao Tribunal de Contas, DGAL, Inspeção 

Geral de Finanças, Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças. ------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício congratulou-se pela forma como tinham decorrido os 

Almoços de Natal Sénior, realizados nos dias 8 e 15 de Dezembro, que tinham contado com uma 

maior participação em relação aos anos anteriores. Agradeceu a todos os colaboradores da autarquia, 

pelo trabalho realizado, e aos grupos participantes que contribuíram para o sucesso do evento, como 

os Ranchos Folclóricos de Baião, Gestaçô e Santa Cruz do Douro e o Grupo Musical “O Estaleiro”. ---- 

Senhor Vereador Luís Sousa usou da palavra para desejar a todos umas excelentes entradas no ano 

novo, em família, e fez votos para que todos dessem o seu contributo por forma a se encontrarem as 

melhores soluções para ultrapassar as grandes dificuldades que ainda viriam. -------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu agradeceu e subscreveu as palavras do Senhor Vereador Luís 

Sousa. Disse regozijar-se pelo modo como tinham decorrido as reuniões de Câmara ao longo de 2013, 

pois apesar de ter sido um ano de eleições autárquicas, tinham-se pautado sempre por uma máxima 

cordialidade, um máximo respeito e onde, naturalmente, cada um defendeu as suas ideias e projetos. 

Acrescentou que esperava que no futuro se continuasse a verificar a elevação, o respeito democrático 

e o espirito de serviço ao concelho. Por fim, desejou um bom ano de 2014 e que, finalmente, 

aparecesse a luz ao fundo do túnel num Portugal melhor. ------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Lima desejou a todos a continuação de umas Boas Festas. Seguidamente 

congratulou o Grupo “Os Andarilhos”, pelo excelente trabalho de projeção e divulgação do nome de 

Baião, através, por exemplo, da recente participação num programa da Antena 1, bem como pelo seu 

novo trabalho de originais, intitulado “Do Natal aos Reis”, e que se encontrava disponível 

gratuitamente para download no site do grupo. -------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Prestação de Contas das 

Festas Concelhias e de São Bartolomeu 2013 – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa, em nome pessoal e em nome da Câmara Municipal, agradeceu à 

Associação de Trabalhadores pela organização das Festas Concelhias, que nem sempre era fácil. 

Felicitar pelo esforço em reduzir os custos com as mesmas, apesar de poder não ter sido voluntário, 

mas que não se tinha traduzido numa perda de qualidade. Deixou, assim, um cumprimento à 

Associação de Trabalhadores, pois, nos tempos que vivíamos, era cada vez mais difícil dar e também 

cada vez mais difícil pedir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou que o esforço tinha sido voluntário e a 

Associação de Trabalhadores tinha conseguido reduzir os custos, sem diminuir à qualidade das festas, 

e, por isso, era um trabalho digno de registo. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Acribaimar – Associação de Criadores de Gado 

Baião/Marco – 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, aprovar a cedência do Auditório Municipal à 

Acribaimar – Associação de Criadores de Gado Baião/Marco. ------------------------------------------------------ 

 

3. Contrato de aluguer de espaços celebrado entre o Município de Baião e a APA – Associação 

dos Agricultores do Porto - 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 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, ratificar o contrato de aluguer de espaços celebrado 

entre o Município de Baião e a APA - Associação dos Agricultores do Porto. ---------------------------------- 

 

4. Pedido de reembolso de preço relativo a uma semana de inscrição no “Campus de Férias – 

Uma Aventura na História” - Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 
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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 reembolso de preço 

relativo a uma semana de inscrição no “Campus de Férias – Uma Aventura na História”. ------------------- 

 

5. Atribuição de apoio à Banda Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere para 

participação no II Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas - 1.º de Dezembro – 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 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 atribuição de apoio à Banda Musical da 

Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere para participação no II Desfile Nacional de Bandas 

Filarmónicas - 1.º de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa deixou ficar uma recomendação para salvaguarda dos interesses da 

própria Associação, e que se prendia com o talão da refeição apresentado, ou seja, o mesmo 

discriminava uma refeição com um custo de cerca de 600 euros, quando, obviamente, esse preço foi 

para a refeição de todos os músicos que tinham participado no Desfile, e assim sendo era isso que o 

documento deveria traduzir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6. Atribuição de apoio à Comissão de Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – 

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 atribuição de apoio à Comissão de 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------------ 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Carlos Jorge de Sousa Queiroz – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Carlos Jorge de Sousa Queiroz. ---------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Irene Pereira de Almeida – 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 
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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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria Irene Pereira de Almeida. ---------------------------- 

 

9. Revogação da decisão de atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social 

do Município de Baião – Rosa Maria de Freitas Ribeiro Sousa – 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, revogar a decisão de atribuição de apoio no âmbito 

do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Rosa Maria de Freitas Ribeiro Sousa. ------- 

 

10. Pedido de autorização de alteração provisória do traçado e perfil da estrada da Rua da 

Portela do Rio na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – 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 o Senhor 

Vereador do PSD apresentou declaração de voto. ---------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que na reunião de Câmara onde este assunto tinha sido 

apresentado pela primeira vez, tinha ficado com a ideia de que o Senhor Presidente da Câmara referiu 

que esta alteração era provisória, por forma a permitir o acesso à obra. No entanto, continuou, a 

proposta ora apresentada referia que a alteração de provisória passaria a definitiva e até fazia parte de 

uma candidatura apresentada pela JASE, ou seja, era uma condição obrigatória para a empresa ter 

acesso aos fundos comunitários. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou que a alteração decorria da necessidade da 

entidade promotora em aceder à obra. No entanto, na já referida reunião de Câmara, também tinha 

sido referido que essa alteração ia ao encontro daquilo que a autarquia pretendia fazer na zona em 

termos de arranjos urbanísticos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Contrato-Programa Associação Desportiva 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 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 com a Associação Desportiva de Ancede. ------------------------------------------------------ 
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12. Contrato-Programa Clube Náutico de Ribadouro – 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 maioria, com cinco votos a 

favor do PS e um voto de abstenção do PSD, aprovar o Contrato-Programa com o Clube Náutico de 

Ribadouro. Sobre este assunto o Senhor Vereador do PSD apresentou declaração de voto --------------- 

 

13. Cessão da posição contratual relativa à empreitada de construção do Centro Escolar de 

Santa Marinha do Zêzere - Baião – 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 

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. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa questionou se a Câmara poderia ceder a posição contratual a uma outra 

empresa sem prévio procedimento concursal. --------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou que o procedimento inicial foi um concurso 

público, com o cumprimento de todas as formalidades. A empresa que ganhou esse concurso 

pretendia agora ceder a obra a outra empresa, mas necessitava da autorização da autarquia para o 

fazer. No seu entendimento, a Câmara deveria conceder essa autorização e, ao mesmo tempo, 

salvaguardar o cumprimento de todas as cláusulas do contrato. ---------------------------------------------------- 

Após a devida autorização, a responsável pelo Gabinete Jurídico, Dra. Paula Loureiro, esclareceu que 

tinha sido realizado um concurso público, com um respetivo caderno de encargos. Esse caderno tinha 

uma cláusula que permitia, precisamente, este tipo de cessão da posição contratual encontrando-se a 

obra já na fase de execução, como era o caso, e remetia também para os artigos do CCP que 

regulavam a matéria. Reforçou que toda a tramitação legal estava a ser cumprida pelos serviços da 

Câmara Municipal e o assunto estava previsto juridicamente. ------------------------------------------------------- 

 

14. Atribuição de apoio à Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para beneficiação do Caminho 

de Míguas e ratificação por parte da Assembleia Municipal – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a atribuição de apoio à 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para beneficiação do Caminho de Míguas. Este assunto será 

submetido a ratificação por parte da Assembleia Municipal. O Senhor Vereador Henrique Gaspar 

Ribeiro ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento. 
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15. Atribuição de apoio à Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para o empedramento do 

Caminho de Peso e ratificação por parte da Assembleia Municipal – 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 

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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio à 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para o empedramento do Caminho de Peso. Este assunto será 

submetido a ratificação por parte da Assembleia Municipal. O Senhor Vereador Henrique Gaspar 

Ribeiro, ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento - 

 
16. Atribuição de apoio à Freguesia de Loivos da Ribeira e Tresouras para a realização de 

Arranjos Urbanísticos no Lugar de Arufe e ratificação por parte da Assembleia Municipal – 

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 

XVI 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 atribuição de apoio à Freguesia de Loivos 

da Ribeira e Tresouras para a realização de Arranjos Urbanísticos no Lugar de Arufe. Este assunto 

será submetido a ratificação por parte da Assembleia Municipal ---------------------------------------------------- 

 
17. Atribuição de apoio à União das Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas 

para conclusão da construção do parque de estacionamento junto à Igreja Matriz de São 

Tomé de Covelas e ratificação por parte da Assembleia Municipal – 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 

XVII 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 atribuição de apoio à União das 

Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas para conclusão da construção do parque 

de estacionamento junto à Igreja Matriz de São Tomé de Covelas. Este assunto será submetido a 

ratificação por parte da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------------- 

 
18. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares para conclusão da pavimentação da 

Rua dos Tapados e ratificação por parte da Assembleia Municipal – 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 

XVIII 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 atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de Valadares para conclusão da pavimentação da Rua dos Tapados. Este assunto será submetido a 

ratificação por parte da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------------- 
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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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H00 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 _________________________________________ 


