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ATA     N.º 14 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2012 
 

 

Aos onze dias do mês de julho 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, Dr. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros da Câmara: ------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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 27 de junho de 2012, 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 Vereador José Carlos Póvoas recordou que os trabalhos da Câmara sempre decorreram num 

bom ambiente, com educação e respeito mútuo, mas também com discussão e ataques políticos, e 

não pessoais, na defesa do concelho de Baião. Era essa a sua forma de estar na política. Recordou 

que foi aprovada por unanimidade a Ata N.º 13, um número que para alguns era de sorte e para outros 

de azar, e por isso a sua intervenção nesta reunião, pedindo, desde logo, perdão pela sua maneira de 

ser mas gostava de analisar factos, pois só assim poderia preparar melhor o futuro. Recordou que 

nessa reunião, realizada a 27 de junho, o Senhor Vereador Luís Sousa tinha declarado a perda de 

confiança política do PSD Baião no Vereador José Carlos Póvoas, e ele como democrata tinha de o 

aceitar, no entanto, todos deveriam ser coerentes nas posições assumidas, pois nessa mesma reunião 

o mesmo Vereador tinha elogiado, e bem no seu entender, a política educativa do executivo socialista, 

aquando da votação da proposta de implementação do serviço atividades de Verão para as crianças 

em idade pré-escolar, dando os parabéns ao Vereador do Pelouro. Mas, continuou, se tivesse sido o 

Vereador José Carlos Póvoas a fazê-lo eram logo publicados inúmeros comentários no facebook. 

Vincou que o Presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Baião, Vereador Luís Sousa, tinha 

elogiado a política socialista da Câmara Municipal em que o responsável do Pelouro era o Vereador 

Paulo Pereira, também Presidente da Comissão Política Concelhia do PS Baião. Assim, declarou “Oh 

meu Deus mais uma vez o peixe morre pela boca”, ou seja, na mesma reunião em que lhe foi retirada 

a confiança política, por votar com o executivo socialista, o Senhor Vereador Luís Sousa votou todas 

as propostas por unanimidade. Afirmou que a sua honra e dignidade não eram uma brincadeira e 

também não era ao fim de 25 anos que sairiam “beliscadas”. Sublinhou que na sua juventude tinha 

pertencido à JSD e teve a honra de ter sido “motorista” de Francisco Sá Carneiro, com quem aprendeu 

e que guardava a sua memória, dando o exemplo que primeiro estava o País e depois o Partido. 

Terminou, dizendo que, dentro da sua humildade e dimensão, também defendia que primeiro estava 

Baião e os Baionenses e só depois o partido. ---------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou da abertura da piscina municipal descoberta de Campelo e, 

apesar da existência de alguns condicionalismos provisórios, como a questão do acesso aos 

balneários, e também as condições climatéricas não muito favoráveis, já tinha sido registada a 

afluência de cerca de 180 utentes num dia e o equipamento tinha correspondido às necessidades. ----- 

Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para a inauguração da piscina municipal 

descoberta de Santa Marinha do Zêzere, no dia 14 de julho, e para a inauguração do “Reforço de 

abastecimento de água a Baião, Zona Poente”, a decorrer na ETA no Lugar de Pousada, Gôve, no dia 

15 de julho, que por um lado iria funcionar como uma salvaguarda estratégica de água para as alturas 

mais criticas do ano e por outro lado iria contribuir para a defesa da saúde pública. -------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Associação Nacional de Municípios Portugueses - “Memorando de acordo entre o Governo e 

a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)” – 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. Associação Nacional de Municípios Portugueses - Reunião entre a ANMP e suas Excelências 

o Ministro de Estado e das Finanças e o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares – 

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. ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias - Proposta  de Reforma da Administração 

Local colide com proposta de Governação Mulltiníveis – 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 III 

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

Senhor Vereador Luís Sousa afirmou que os partidos políticos teimavam em não credibilizar a política, 

pois o País tinha metas a cumprir e que estavam plasmadas num memorando acordado pelo anterior 

governo e subscrito pelo PSD e CDS. Assim, tinham sido estabelecidos compromissos com a Troika e 

todos tinham de cumprir com as suas obrigações, não se podendo limitar apenas em arranjar 

argumentos para “deitar por terra” o que foi assumido pelo País. --------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara reiterou a sua posição pública, já enunciada na última sessão da AMB, 

ou seja, defendia um outro caminho para o cumprimento do memorando. Desde logo, as freguesias 

com menos de 150 habitantes continuariam a manter o plenário de cidadãos; a aposta na agregação 

de freguesias em zonas mais urbanas, considerando até a existência de casos de 3 freguesias na área 

da sede do município, e a promoção da agregação das freguesias nas quais as Assembleias e as 

populações se mostrassem democraticamente favoráveis. Também defendeu a associação de 

freguesias que iria permitir que, mantendo as suas identidades, as mesmas ganhassem escala para 

puderam assumir novas competências.  Tudo o que ia para além do que enumerou, no seu entender, 

era ir contra as pessoas, era violentar as populações. ----------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira recordou que um dos grandes argumentos iniciais utilizados para a 

apresentação desta reforma era a redução de custos, que rapidamente tinha “caído por terra” tendo 

em conta o peso das freguesias no orçamento do Estado. Recordou, ainda, que após a saída do 

documento verde, o PSD de Baião tinha apresentado uma proposta defendendo a extinção de cinco 

freguesias, daí que, no seu entender, o partido deveria esclarecer a proposta junto das populações e 

explicar as razões para defenderem essa extinção. No entanto, entendia, que o assunto poderia ser 
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“desconfortável” para o PSD Baião. No que se referia à lei agora publicada, alertou para a 

“perversidade” da mesma, pois o Governo tentava passar o ónus para as Assembleias Municipais, ou 

seja, independentemente dos critérios usados, e especificamente no caso de Baião, tinham de ser 

extintas 6 freguesias, podendo a AMB “salvar” uma delas, tendo de apresentar para isso uma 

fundamentação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que mantinha os princípios que defendeu na sua 

candidatura, por isso, entendia que, por uma questão cívica e pela sua experiência, e apesar de ter o 

seu pensamento político sobre a matéria, a mesma não fazia parte do seu programa eleitoral e, por 

isso, iria manter-se sereno, deixando para os partidos políticos e para a sociedade civil a discussão 

deste assunto nos órgãos próprios. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa, respondendo à intervenção do Senhor Vereador Paulo Pereira, 

sublinhou que o PSD Baião não tinha tido qualquer “desconforto” em pensar a matéria, apresentar 

propostas, discutir e reunir nas freguesias que tinham mostrado disponibilidade para tal. Recordou, 

também, que quando o documento verde foi publicado, o PSD Baião tinha-se debatido pela 

manutenção da ruralidade das freguesias do concelho, que a todos orgulhava, e que iria permitir a 

manutenção de 15 freguesias, sendo que as cinco restantes estariam localizadas mais nas 

extremidades do concelho, podendo-se agregar com outras e ganhando nova centralidade. Enquanto 

isso, a única preocupação do PS Baião era arranjar razões para deitar “por terra” o documento. Mas, 

disse, estaria disponível para debater o assunto juntamente com o PS. Reiterou não haver qualquer 

“desconforto” no PSD Baião, o “desconforto” estava no PS uma vez que não estava a contribuir para 

uma análise rigorosa do documento numa perspectiva de ajudar a cumprir com os nossos 

compromissos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que era perigoso o Senhor Vereador Luís Sousa afirmar que as 

freguesias a agregar até eram as mais exteriores, considerando que o objetivo era combater a 

desertificação do interior do país. Sublinhou que o PS não tinha qualquer “desconforto” na matéria em 

causa, pois era contra esta reforma, uma vez que não estava comprovada a redução de custos e não 

promovia a proximidade entre os eleitos e eleitores, até porque se iria extinguir a figura do Presidente 

da Junta e da sua equipa. Por isso, no seu entender, esta lei, após uma análise profunda, reduzia-se 

apenas à seguinte premissa: “utilizem o critério que quiserem desde que cumpram com a redução do 

número de freguesias definido no diploma”. ------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa salientou que todos os presentes tinham obrigações e responsabilidades 

e, por isso, tinham o dever de informar os outros sobre as consequências de uma não pronúncia sobe 

a matéria em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara declarou que não tinha sido investido para extinguir freguesias, ou seja, 

essa legitimidade não lhe tinha sido dada pelos munícipes quando o elegeram. Declarou, ainda, que o 

Governo e a Assembleia da República eram responsáveis perante as entidades internacionais, mas os 

eleitos locais eram responsáveis pela defesa dos interesses das suas freguesias e das suas 

populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S.A. - Aprovação do Plano de Investimentos 

pelo Ministério do tesouro e das Finanças – 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 IV 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. O assunto será submetido ao conhecimento da 

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

 

5. Cedência de transporte à Banda Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere - 

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 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, a ratificar a cedência de transporte à Banda Musical 

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

 

6. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro e a estagiária Nídia Isabel Torres Carvalho - 

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 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 ratificar o protocolo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Universidade de Trás os Montes e Alto 

Douro e a estagiária Nídia Isabel Torres Carvalho. --------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira Rural 

– 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 à Junta de Freguesia 

de Valadares destinado à realização da Feira Rural. ------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Campelo destinado a diversas intervenções no 

Lugar do Ingilde – 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 

VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de Campelo destinado a diversas intervenções no Lugar do Ingilde. ---------------------------------------------- 

 

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

de Viariz destinado às obras de “Beneficiação do Caminho das Leiras” e “Alargamento do 

Caminho de Avezudes”, no valor de 4.083,50 Euros – 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 celebração de protocolo adicional entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Viariz destinado às obras de “Beneficiação do 

Caminho das Leiras” e “Alargamento do Caminho de Avezudes”, no valor de 4.083,50 Euros. ------------ 

 

10. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia do Grilo - 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 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 protocolo de delegação de competências 

na Junta de Freguesia do Grilo - Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos. ------------------ 

 

11. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Comissão de Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, no valor de 10.000,00 Euros, 

destinado à obra de “Reparação 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 XI 

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 seis votos a favor e um voto contra do Senhor 

Vereador José Carlos Póvoas, aprovar a celebração de protocolo com a Igreja Paroquial da Freguesia 

de Santa Marinha do Zêzere, no valor de 10.000,00 Euros, destinado à obra de “Reparação da Igreja 

Paroquial de Santa Marinha do Zêzere”. O Senhor Vereador José Carlos Póvoas votou contra por 

entender que existem pessoas mais necessitadas no concelho de Baião. --------------------------------------- 

 

12. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Comissão de Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos da Ribeira, no valor de 20.000,00 Euros, destinado à 

obra de “Construção do Centro Paroquial de Loivos da Ribeira” – 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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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 seis votos a favor e um voto de abstenção do 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, aprovar a celebração de protocolo com a Comissão de Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos da Ribeira, no valor de 20.000,00 Euros, destinado à obra 

de “Construção do Centro Paroquial de Loivos da Ribeira”. O Senhor Vereador José Carlos Póvoas 

absteve-se, pois apesar de ser um “Centro Paroquial”, entende que existem pessoas mais 

necessitadas no concelho de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas - Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Santa marinha do Zêzere – 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 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 e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Contrato Programa – 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 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, aprovar a 

proposta, com declaração de voto do Senhor Vereador Luís Sousa, e submeter o assunto à 

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

Senhor Vereador Luís Sousa pediu esclarecimentos adicionais sobre a proposta em causa. -------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou de que se tratava de uma proposta, no seguimento do 

contrato programa aprovado a 28 de Março de 2012 para suprir as necessidades mais imediatas e no 

qual foi expressa ainda a intenção em apoiar a Associação Desportiva de Baião num plano plurianual. 

Este contrato, informou, tinha como finalidade comparticipar nas despesas inerentes aos projetos de 

construção e melhoramento das infra-estruturas da associação, uma vez que a mesma não tinha 

recebido as comparticipações do Estado nos valores previstos. O contrato em causa, por se tratar de 

um apoio plurianual, teria ainda de ser submetido à prévia autorização da Assembleia Municipal de 

acordo com a “Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso”. -------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que o argumentário da proposta era baseado nas dificuldades 

financeiras da instituição, no entanto, o apoio previsto na proposta era apenas para 2013-2014. Assim, 

e desde que houvesse cabimento orçamental, poderia ser elaborada uma proposta para um apoio 

imediato à associação Também não lhe parecia correcto, por uma questão de respeito, que a proposta 

ultrapassasse o presente mandato autárquico. -------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que a proposta, por se tratar de um compromisso plurianual, 

teria de ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal de Setembro, mas a deliberação da 

Câmara funcionaria como uma “carta de conforto” para as instituições bancárias credoras. ---------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que o Instituto Nacional de Desporto se tinha 

comprometido com um determinado apoio à Associação Desportiva de Baião, para a beneficiação das 

sua instalações desportivas, que depois não cumpriu, daí que a instituição se tivesse visto forçada a 

recorrer à banca para honrar os seus compromissos. ----------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para defender que estávamos perante uma 

associação que prestava um serviço notável à população de Baião, pois a promoção do desporto 

revestia-se de um carácter pedagógico e formativo junto das crianças e jovens para o futuro. Assim e 

por que também existiam contrapartidas por parte da instituição, designadamente a utilização do 

logótipo de Baião, estava de acordo com a proposta de apoio plurianual. --------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa realçou igualmente a importância da Associação Desportiva de Baião, 

principalmente pelo seu trabalho com as camadas mais jovens. Assim, considerando que a instituição 

necessitava de documentação para apresentação à banca e apesar de discordar com um 

compromisso assumido para além do presente mandato, aprovava a proposta com apresentação de 

declaração de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Inscreveram-se os munícipes: José Pedro Durão, residente no Caminho das Laceiras, Freguesia de 

Santa Leocádia, e António Cardoso Gouveia, residente no Lugar de Gaia, 2696, Freguesia de Santa 

Cruz do Douro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O munícipe José Pedro Durão usou da palavra para se referir à questão da aplicação da Lei n.º 

124/2006, relativa à criação de “Zonas de Alto Risco de Incêndio” já por ele abordada na última 

reunião de Câmara. Enumerou novamente as diligências por ele efetuadas nesta matéria, bem como 

as da Câmara Municipal. Questionou novamente o Senhor Presidente da Câmara pelo facto da 

Câmara de Baião ter aplicado uma lei que provocava constrangimentos graves aos munícipes, sendo 

que o mesmo não tinha acontecido noutros municípios. Referiu, também, que se tinha deslocado ao 

Gabinete Técnico Florestal para consultar o novo mapa de incêndio, mas devido a várias deficiências, 

no que se referia à impressão do mesmo e à sua visualização, disse que acabou por ver projectado o 

mapa de risco num mapa do Google, sem qualquer rigor. Defendeu que se tratava de um mau 

funcionamento dos serviços, mas mesmo assim tinha conseguido ver que o risco dos seus terrenos 

estava alto. Defendeu que se deveria estudar bem o verdadeiro risco de incêndio, pois, de acordo com 

os “seus técnicos” os seus terrenos não apresentavam alto risco de incêndio. Mostrou algumas 

imagens dos terrenos em causa, nas quais, no seu entender, se poderia observar o pouco risco de 

incêndio que os mesmos apresentavam. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Munícipe António Cardoso Gouveia usou da palavra para se referir a uma situação de condução de 

águas pluviais nuns terrenos pertença da sua sogra, sitos na freguesia de Santa Cruz do Douro. Disse 
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ter recebido um ofício da Câmara Municipal, datado de 28-11-2011, no qual estava escrito que tinha 

havido uma reunião no local e que o assunto se encontrava resolvido. No entanto afirmou que não 

tinha havido nenhuma reunião, nem havia acordo entre as partes, e que a situação ainda estava por 

resolver, estando as águas pluviais a provocar prejuízos nos terrenos já mencionados. --------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, respondendo à intervenção do munícipe José Pedro Durão, disse que 

tudo o que tinha a dizer sobre o assunto já o tinha feito em diversas ocasiões. Reiterou, uma vez mais, 

que um Presidente da Câmara não podia atuar contra os pareceres técnicos emitidos pela autarquia, 

pela CMDFCI e por uma entidade externa credível. No entanto, se os mesmos tivessem sido 

favoráveis, evidentemente que nem a Câmara nem o seu Presidente tinham algo a opor relativamente 

à construção pretendida pelo munícipe. Reiterou, ainda, que o munícipe José Pedro Durão, à 

semelhança de todos os munícipes, tinha todo o apoio e abertura por parte do Gabinete Técnico 

Florestal e do Gabinete Jurídico da autarquia, para que juntamente com os “seus técnicos” pudessem 

reunir e consultar o processo em causa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à intervenção do munícipe António Cardoso Gouveia, o Senhor Vereador Luís de 

Carvalho esclareceu que ele próprio, juntamente com o Sr. Daniel Guedes da Fiscalização Municipal, 

se tinha deslocado ao local e verificaram que existiam águas pluviais a escorrer e nenhum dos 

proprietários queria que as mesmas fossem para os seus terrenos. Mais disse que o que ficou 

acordado nessa reunião, decorrida no mês de junho de 2011, onde estavam presentes ambas as 

partes, foi cumprido integralmente pelos serviços camarários. ------------------------------------------------------ 

O munícipe António Cardoso Gouveia interrompeu referindo que efectivamente tinha havido uma 

reunião no local, nas não se tinha chegado a um acordo. ------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara afirmou que seria realizada uma reunião com o munícipe e também 

com a Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro, de forma a se encontrar a solução que melhor 

servisse o interesse de todos os envolvidos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Presente na reunião e após autorização por parte do Senhor Presidente da Câmara, para um melhor 

esclarecimento dos presentes, o Eng.º José Manuel Ribeiro, coordenador do Gabinete Técnico 

Florestal, informou que o munícipe José Pedro Durão tinha consultado, no seu gabinete, o orto 

fotomapa dos terrenos em causa, que correspondia a uma fotografia aérea do local. ------------------------ 

No entanto, o munícipe José Pedro Durão interrompeu a explicação e declarou que não falaria com 

mais ninguém da Câmara Municipal. De seguida abandonou intempestivamente a sala, inviabilizando, 

dessa forma, qualquer tipo de intervenção ou esclarecimento adicional. ----------------------------------------- 

 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H30 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  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


