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ATA     N.º 16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2012 
 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Compareceu o Sr. Carlos Manuel Carvalho, que havia sido convocado para tomar posse como 

Vereador, em substituição do Eng.º José Carlos Pires Póvoas, cujo pedido de suspensão do mandato 

foi aprovado na reunião ordinária de 25 de julho de 2012, nos termos da alínea c) do n.º 3 do art. 77.º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---- 

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro e Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão por se 

encontrarem 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 25 de julho de 2012, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

maioria. O Senhor Vereador Luís Miguel Amaral Sousa absteve-se da votação por não ter estado 

presente na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Após verificação da sua identidade e legitimidade, tomou posse como Vereador da Câmara Municipal 

de Baião o Senhor Carlos Manuel Carvalho, cujo termo fica em anexo e faz parte integrante desta ata. 

Após este ato o Senhor Vereador Carlos Carvalho passou a integrar os trabalhos. --------------------------- 

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, “Pedido de prorrogação da suspensão 

de mandato do Vereador Gil Jorge Soares da Rocha, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata”. 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 Luís Sousa usou da palavra para dar os parabéns e as boas vindas ao Senhor 

Vereador Carlos Carvalho, desejando que as reuniões de Câmara fossem do seu agrado, uma vez 

que nelas se partilhava a defesa dos interesses de Baião. ----------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício também deu as boas vindas ao Senhor Vereador Carlos 

Carvalho, cuja presença o executivo entendia como uma mais valia pelo seu percurso profissional e 

pela sua experiência e que certamente iria usar na defesa do desenvolvimento de Baião e da 

qualidade de vida dos baionenses. Sublinhou que, apesar das normais divergências políticas, as 

reuniões de Câmara sempre decorreram com elevação e respeito mútuo. -------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu e o Senhor Vereador Luís de Carvalho expressaram igualmente as 

boas vindas ao Senhor Vereador Carlos Carvalho, comungando das palavras do Senhor Presidente da 

Câmara em Exercício. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu-se à sétima edição do Festival 

Byonritmos, registando o excelente trabalho desenvolvido pela Associação Byonritmos e por todas as 

entidades que direta ou indiretamente se juntaram na organização do evento que de ano para ano 

vinha a alcançar resultados cada vez mais positivos, com o aumento do número de visitantes, bem 

como do número de pessoas que se fixavam nos acampamentos existentes no local. Este facto tinha 

sido também reforçado com a presença da rádio Antena 1 que acompanhou o festival em direto. 

Continuou, salientando que a Câmara Municipal era parceira do evento, através da atribuição de apoio 

monetário e logístico para a realização do mesmo, tendo em conta a dinamização cultural e económica 

do concelho. O Senhor Presidente da Câmara em Exercício terminou a sua intervenção convidando os 

presentes para as seguintes iniciativas: Concentração de motards organizada pelo Motoclube 

Baionense e com o apoio da autarquia (10 a 12 de agosto); II Festa do Emigrante na Casa da 

Juventude e Desporto de Chavães organizada pelo Gabinete de Apoio ao Emigrante (11 de agosto); 

exposição sobre o centenário do nascimento do escritor Alves Redol no Posto de Turismo (até dia 12 

de agosto); exposição “Rostos e Pessoas” de Hélder Carvalho no Posto de Turismo (15 de agosto); 

Festas Concelhias e de São Bartolomeu 2012 (21 a 26 de agosto); projetos Incentiv(arte) e Quinta da 

Leitura a decorrer na Biblioteca Municipal; Grande Prémio de Motonáutica de Baião (29 e 30 de 

setembro) e última prova do Open Nacional de Ralis (24 e 25 de Novembro). ---------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Projeto de lei que proíbe a cobrança a 

munícipes, utentes ou consumidores de encargos sobre o uso do subsolo do domínio 

público – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 
2. Avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião - SIADAP 1 – 

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, aprovar a proposta. O Senhor Vereador Luís Sousa 

irá apresentar declaração de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que fazendo fé no rigor da análise feita no documento 

apresentado pelo executivo, iria apresentar uma declaração de voto sobre esta matéria. ------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que se tratava de um documento técnico e 

salientou a dificuldade em objectivar e quantificar algum trabalho desenvolvido pelos colaboradores. 

Disse que existia sempre algum grau de subjetividade no processo do SIADAP, que era bastante 

complexo, desde logo pelo estabelecimento das quotas. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa defendeu que estava implícito na avaliação de desempenho do Município 

um plano político da maioria camarária. Cabia, assim, aos políticos assumirem as suas 

responsabilidades pois eram eles que definiam o caminho, cabendo aos técnicos cumprir com o 

mesmo. Concordou, no entanto, com a subjetividade do processo e com a criação de eventuais 

injustiças motivadas também pela existência de quotas. -------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício esclareceu que o documento em apreciação não era uma 

avaliação de um plano político, mas sim uma avaliação do desempenho dos colaboradores da 

autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Ovil destinado à obra de “Alargamento de caminho na Rua do Rodelo - Boscras”, no 

valor de 4.907,00 Euros – 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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Ovil destinado à obra de “Alargamento de caminho na Rua do Rodelo - 
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Boscras”, no valor de 4.907,00 Euros. O Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou o 

Senhor Vereador Carlos Carvalho sobre os critérios definidos pela Câmara Municipal para a atribuição 

de apoios às juntas de freguesia, através da celebração de protocolos. Os protocolos adicionais eram 

aqueles que iam para além desses critérios, quando comprovada a necessidade e a relevância das 

intervenções em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Santa Marinha do Zêzere destinado à obra de “Drenagem de águas pluviais no Caminho 

de Galegos - Lugar do Campo”, no valor de 2.885,00 Euros – 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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado à obra de “Drenagem de águas pluviais no 

Caminho de Galegos - Lugar do Campo”, no valor de 2.885,00 Euros. ------------------------------------------- 

 

5. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Loivos do Monte - 

Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos – 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 celebração do protocolo de delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Loivos do Monte - Conservação e limpeza de valetas, bermas 

e caminhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito/Colocação de sinalização de sentido único 

na Rua do Jardim Infantil – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

7. Contrato Programa com o Motoclube 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 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 o 

Contrato Programa com o Motoclube Baionense. ----------------------------------------------------------------------- 
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8. Licenciamento de operação de loteamento - Local: Pedreda, Gôve - Requerente: Fortes 

Ventos, Lda. - Proc. 6/11 LU-LOT – 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 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 proposta 

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

 
9. Recepção definitiva da empreitada “Pavilhão Multiusos de Baião” - Auto de Vistoria – 

Proposta 

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

Excelentíssimo 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. ------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício explicou o teor da proposta em apreço, retirada da ordem 

de trabalhos da reunião anterior para a realização de diligências complementares. Referiu que o 

edifício continuava a apresentar deficiências estruturais, conforme o auto de vistoria elaborado pelos 

técnicos da autarquia anexo à proposta. No entanto, e conforme o auto de medição de trabalhos 

apresentado pela Divisão do Urbanismo, a parte da caução que ficaria retida era suficiente para os 

gastos previstos. Informou de que iria ser realizada uma reunião entre o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e o Diretor da empresa Edimarco para uma discussão aprofundada sobre esta questão. ------ 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que tratando-se de um assunto que devido à sua importância a 

todos interessava, gostaria de estar presente nessa reunião e, a não ser possível, que da mesma 

fosse emitido um documento oficial. ----------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que era de todo o interesse que todos os Senhores 

Vereadores pudessem estar presentes na reunião tendo em conta a relevância da matéria. --------------- 

 
10. 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 X). A 

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

 

11. Pedido de prorrogação da suspensão de mandato do Vereador Gil Jorge Soares da Rocha, 

eleito pela lista do Partido Social Democrata – 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 XI 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º16 da Reunião Ordinária de 08.08.2012 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          6/6 

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

 

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 16:15 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 _________________________________________ 


