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ATA     N.º 7 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2012 
 

Aos doze dias do mês de abril 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 ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Compareceu a Dra. Joana Luísa de Carvalho Peixoto Gomes de Matos, que havia sido convocada 

para tomar posse como Vereadora, em substituição do Senhor Gil Jorge Soares da Rocha, cujo 

pedido de suspensão do mandato foi aprovado na reunião ordinária de 22 de fevereiro de 2012, com 

base na sua impossibilidade de comparecer ao órgão pelo facto de se afastar temporariamente da 

área da autarquia pelo período de 90 dias, conforme consta do citado pedido. --------------------------------- 

Ausências: Senhor Vereador Luís Manuel de Carvalho por motivos profissionais e considerados 

justificados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 28 de março 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 

 

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

de Baião a Senhora Dra. Joana Luísa de Carvalho Peixoto Gomes de Matos, cujo termo fica em anexo 

e faz parte integrante desta ata. Após este ato a Senhora Vereadora Joana Matos requereu por escrito 

a suspensão do respetivo mandato, por 365 dias em virtude do exercício dos direitos de maternidade, 

nos termos do artigo 77.º da LAL (documento que também fica em anexo e faz parte integrante desta 

ata). Posto à consideração do órgão, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de 

suspensão e mandar iniciar os procedimentos no sentido do preenchimento da vaga ocorrida nos 

termos do artigo 79.º da LAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Presidente sublinhou que a autarquia tinha tido o cuidado de informar a 

Dra. Joana Matos sobre todas as formalidades inerentes ao processo, designadamente sobre o 

parecer da DGAL, por forma a garantir a legalidade e legitimidade das deliberações tomadas pela 

Câmara. Mais disse que o Gabinete Jurídico da autarquia estava disponível para apoiar e prestar 

esclarecimentos adicionais sobre o assunto. Deu as boas vindas e desejou felicidades à Dra. Joana 

Matos, que acabava de ser investida de funções de responsabilidade para com a defesa dos 

interesses dos Baionenses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador José Carlos Póvoas declarou que muito o honrava ter a Dra. Joana Matos ao seu 

lado na bancada do PSD. Recordou a forma como a tinha conhecido, e posteriormente convidado para 

integrar a sua lista à Câmara, após ter ouvido, para além do seu partido, a sociedade civil, instituições, 

associações e outros, e tinha comprovado que ela tinha um carácter e postura superior ao normal. Era 

um privilégio a Câmara contar com a Dra. Joana Matos como Vereadora. Era um orgulho ter a Dra. 

Joana Matos no PSD, pelo seu conhecimento e formação cívica e académica. No entanto, por motivos 

de gozo de licença de maternidade, informou de que mesma iria pedir a suspensão do seu mandato. -- 

Senhora Vereadora Joana Matos agradeceu as palavras do Senhor Vereador José Carlos Póvoas. 

Disse ser uma honra estar na Câmara na qualidade de Vereadora, mas, por força das circunstâncias, 

iria pedir de imediato suspensão do seu mandato e solicitou cópia do parecer da DGAL sobre o 

assunto. Agradeceu a todos pela simpatia com que a tinham recebido no órgão. ------------------------------ 

Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Adjudicação do concurso para fornecimento 

de combustíveis durante um ano”, “Abertura de concurso público para a concessão da 

exploração do bar do Pavilhão Multiusos de Baião”, “Abertura de concurso público para a 

concessão da exploração do bar da Piscina Municipal Descoberta de Campelo” e “Abertura de 

concurso público para a concessão da exploração do bar da Piscina Municipal Descoberta de 

Santa Marinha do Zêzere”. A Câmara deliberou, por unanimidade e individualmente, aceitar a 

admissibilidade das referidas propostas, as quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem 

discutidas e votadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para a abertura oficial da Casa de 

Produtos Locais de Baião no Porto, sita na Rua das Flores, a realizar no próximo dia 27 de Abril pelas 

18H00, onde iriam, estar representados, entre outros, os produtores locais e as unidades de turismo e 

hotelaria. De seguida, referiu-se à ultima edição da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa que 

tinha decorrido com grande elevação e que tinha sido, uma vez mais, um grande sucesso. O evento 

tinha contado com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural que tinha enaltecido 

a forma como a feira era realizada e o esforço da autarquia na promoção, divulgação e 

comercialização dos produtos locais do concelho. Informou que a iniciativa se tinha saldado por 

resultados muito positivos, principalmente na venda de fumeiro, com um retorno imediato do 

investimento direto e indireto. Mencionou um artigo de opinião do Dr. Daniel Serrão, publicado no 

Jornal de Notícias de 7 de Abril, no qual este se referia à mudança da sociedade portuguesa, 

designadamente do paradigma das férias, cuja oferta a partir dos territórios locais ganhava força e, se 

dúvidas houvessem, bastaria, para isso, visitar a Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa de 

Baião, onde essa mudança de atitude era notória face à afluência de pessoas. -------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou-se com a Feira do Fumeiro pois tinha a vantagem 

de promover os produtos, a cultura e os valores de cada terra. No entanto, deixava a sugestão de 

desconcentrar a Feira, realizando-a noutras freguesias, para, por um lado, dar a conhecer outros 

lugares do concelho, e, por outro lado, dar ambição e possibilidade às outras freguesias de se 

manifestarem com orgulho, promovendo uma competitividade saudável entre todas. Não 

desvalorizando o que tinha sido feito, que foi bem feito, disse deixar esta sugestão que considerava 

construtiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira congratulou-se com as seguintes iniciativas: a participação do piloto 

Vítor Pascoal no Rali Fafe com grande cobertura por parte da comunicação social, que se traduzia em 

retornos publicitários para o concelho através da divulgação do logótipo “Baião Vida Natural”, e a 

realização da final da Taça de Portugal de Voleibol Feminino, com transmissão na SPORT TV 1, com 

semelhante retorno na promoção do concelho. -------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse compreender e concordar com a realização de eventos nas 

outras freguesias, mas defende que cada uma se deveria especializar em determinadas áreas. 

Exemplificou com a realização do Festival de Bandas Filarmónicas em Santa Marinha do Zêzere e o 

Cantar das Janeiras em Ancede. A realização da Feira do Fumeiro em Campelo, prendia-se 

essencialmente com as acessibilidades à região metropolitana do Porto e com o maior número de 

restaurantes que teriam mais dificuldades logísticas para se deslocarem. No entanto, na Feira estavam 

representados produtores de várias freguesias, para além da realização da feira de Stock Off, ou seja, 

no total cerca de 44 empresas estavam associadas ao evento. No entanto, isto não significava que 

não partilhava a visão do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, daí a criação dos Serviços Municipais 

Desconcentrados em Santa Marinha do Zêzere e o PAM de Ancede. --------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse não concordar com a questão das acessibilidades e deu 

como exemplo as feiras de fumeiro em Trás-os-Montes, que mesmo com fracos acessos atraíam 
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muito público. Defendeu, uma vez mais, uma competitividade saudável entre todas as freguesias e, 

por isso, deixava ficar esta ideia, pois entendia que se se levassem turistas a outros pontos de Baião, 

estaríamos a valorizar o concelho por inteiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente lembrou que a iniciativa tinha começado por realizar-se na Serra da Aboboreira, 

passando depois para a Praça D. Manuel de Castro, e, posteriormente, devido à grande afluência de 

público, para a Feira do Tijelinho. Referiu-se, ainda, à realização da “Feira do Avesso” em Ancede que, 

apesar de todos os esforços por parte da autarquia, não tinha tido o sucesso desejado. Por fim, 

destacou a realização do Mercado de Produtos Locais, iniciativa que se tinha iniciado no passado 

sábado e que contava com a participação de alguns micro-produtores do concelho que aí 

comercializavam os seus produtos agrícolas. Estavam já inscritos 24 produtores e tratava-se, por isso, 

de uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento económico do concelho e aos produtores. ----------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1. ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses - Resolução do Conselho Directivo 

relativa à Proposta de lei N.º 44/XII – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – 

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. ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses - Cópia da comunicação 

endereçada ao Senhor Director do Jornal I – 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. Teixeira, Pino, Correia & Associados – Sociedade de Advogados , RL - Título de Registo de 

Logótipo “Baião - Vida Natural” – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

Por sugestão do Senhor Vereador Paulo Pereira, a Câmara deliberou, por unanimidade, formular o 

seu agradecimento ao autor do logótipo, Dr. Paulo Ferraz, que o cedeu gratuitamente ao município. --- 
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4. Comissão de Utentes da Zona Urbana da Linha do Douro (Núcleo do Marco) - Pedido de 

reunião urgente com o Exmo. Senhor Secretário de Estado dos Transportes – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Agência Portuguesa do Ambiente - Relatório do Estado do Ambiente 2011 e 10 indicadores 

ambientais – 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 V 

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

 

6. Despacho n.º 4345/2012 de 27 de março de 2012 referente à homologação do Regulamento 

do Plano Municipal de Defesa de Defesa da Floresta Contra Incêndios – 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 VI 

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

Sobre este assunto o Senhor Presidente agradeceu o trabalho desenvolvido pelo responsável do 

Gabinete Técnico Florestal e Comandante Operacional Municipal, Eng.º José Manuel Ribeiro. ----------- 

Seguidamente, e por solicitação do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, o Eng.º José Manuel 

Ribeiro, presente na reunião, fez uma apresentação do plano agora homologado. ---------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara questionou o Eng.º José Manuel Ribeiro sobre uma questão sensível a 

alguns proprietários e que se prendia com as zonas que eram classificadas como sendo de alto e 

muito alto risco de incêndio, nas quais passou a ser vedada a possibilidade de construção. Perguntou, 

ainda, sobre a aplicação da legislação por parte das outras Câmaras Municipais. ----------------------------- 

O Eng.º José Manuel Ribeiro esclareceu que de acordo com o DL 124/2006, alterado e republicado 

pelo DL 17/2009, era proibido qualquer edificação em zonas que, na carta de perigosidade de 

incêndios florestais, fossem inseridas nas classes de alta e muito alta perigosidade. Explicou que a 

carta mencionada era determinada com base num software específico baseado em 3 indicadores: o 

declive, a ocupação do solo e a recorrência de incêndios nos últimos 20 anos. Relativamente à 

aplicação da lei, pelo conhecimento que tinha, as outras câmaras também estavam a usar os critérios 

apresentados e a aplicar a legislação mencionada. -------------------------------------------------------------------- 

 
7. SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto S.A. - Aprovação da tarifa para a atividade de 

águas residuais a aplicar no ano de 2012 – 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 

VII à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
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8. Confederação Nacional das Associações de Famílias - Comunicado – 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 

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

Senhor Vereador Manuel Durão referiu-se ao atual Governo que, no seu entendimento, não conhecia 

o país real e que pensava erradamente que a iniciativa privada iria resolver todos os problemas do 

país. Disse que considerava que a alta finança internacional tinha cometido crimes contra a 

humanidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que tinha sido o governo passado a conduzir o país à 

situação em que estava, pelo que, cabia ao atual governo a obrigação de honrar os compromissos 

assumidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara referiu que existiam vários modelos para a recuperação económica de 

um país. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Câmara Municipal de Boticas – Proposta para a continuidade do Sr. Eng.º Carlos Duarte 

como Vogal Executivo da Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Norte – 

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 IX 

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

O Senhor Presidente da Câmara informou de que tinha subscrito o presente documento sobre o 

trabalho desenvolvido pelo Eng.º Carlos Duarte. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou-se com a posição das Câmaras Municipais 

subscritoras, pois, entendia, que o trabalho do Eng.º Carlos Duarte tinha sido ao serviço de todos, sem 

cariz partidário, e tinha sido uma injustiça do governo não o ter reconhecido atempadamente. ------------ 

 

10. Justificação de falta ao ato de assunção de funções como membro do órgão executivo 

municipal por parte da Dra. Joana Luísa de Carvalho Peixoto Gomes de Matos – 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 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, considerar justificada a falta ao ato de assunção de 

funções como membro do órgão executivo municipal por parte da Dra. Joana Luísa de Carvalho 

Peixoto Gomes de Matos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Cedência do Auditório Municipal ao Centro de Recrutamento de Vila Real do Exército 

Português - 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal ao Centro 

de Recrutamento de Vila Real do Exército Português. ----------------------------------------------------------------- 

 

12. Cedência de transporte ao Centro de Formação Profissional de Vila Real - 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 

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, ratificar a cedência de transporte ao Centro de 

Formação Profissional de Vila Real. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Cedência da Escola de Almofrela ao Grupo de Escoteiros 233 de Baião - 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 

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, ratificar a cedência da Escola de Almofrela ao 

Grupo de Escoteiros 233 de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Cedência de uma máquina retroescavadora à Associação de Caçadores e Pescadores de 

Ovil e Loivos do Monte – 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, aprovar a cedência de uma máquina 

retroescavadora à Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte. --------------------- 

 

15. Fixação de preços para postais editados pela CMB – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 
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16. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “V Feira de Stock Off” – 

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 o apoio à Associação Empresarial de Baião 

para a realização da “V Feira de Stock Off”. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

17. Acidente de trabalho – Sinistrado: Ângelo Augusto de Carvalho – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

18. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a Filandorra – Teatro do Nordeste 

Cooperativa de Produção, Formação e Animação Teatral, SRL, e a Câmara Municipal de 

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 

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 Minuta de protocolo de colaboração a 

celebrar entre a Filandorra – Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e Animação 

Teatral, SRL, e a Câmara Municipal de Baião ---------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Minuta de protocolo a celebrar entre o CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas e a 

Câmara Municipal de 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de protocolo a celebrar entre o 

CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas e a Câmara Municipal de Baião. ------------------------ 

 

20. Protocolos de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Profissional Centro de Estudo e Trabalho da Pedra e os estagiários Micael Ricardo Oliveira 

Teixeira e José Carlos Moniz Mendes – 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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XX 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 os protocolos de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional Centro de Estudo e Trabalho da 

Pedra e os estagiários Micael Ricardo Oliveira Teixeira e José Carlos Moniz Mendes. ----------------------- 

 

21. Pedido de estágio no Município de Baião – Curso de Especialização Tecnológica em 

Promoção Turística e Cultural da Escola Superior de Comunicação, Administração e 

Turismo – Instituto Politécnico de Bragança – 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 

XXI 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. ------------------------------------------ 

 

22. Definição dos talhões, referentes ao Cemitério Municipal, destinados à concessão e dos 

destinados a sepulturas temporárias – 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 

XXII 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. ------------------------------------------ 

 

23. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito – Sinalização de quatro lugares de 

estacionamento privativo em frente ao Edifício dos Serviços Municipais Desconcentrados, 

na Rua 20 de Junho, na Freguesia 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 

XXIII 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 alteração ao Regulamento Municipal de 

Trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. Contratos de prestação de serviço – Emissão de parecer genérico favorável – 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 

XXIV 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. ------------------------------------------ 
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25. Parecer prévio para o ajuste directo para prestação de serviço de consultadoria para a 

requalificação agrícola da Quinta do Mosteiro de Ancede – 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 

XXV 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 apresentou um resumo dos custos e proveitos do ano de 2011 da 

Quinta de Ancede, e que se traduzia num total de proveitos de 31.193,46 Euros e num total de custos 

de 48.249,51 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26. Contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença – 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 

XXVI 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 quatro votos a favor do PS e um voto de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas absteve-se na votação da presente proposta, pelos seguintes 

motivos. Defendeu que, quando era concedido um estágio na autarquia, em primeiro lugar, o cidadão 

deveria ficar grato ao município pela concessão do mesmo e, em segundo lugar, se o trabalho que o 

mesmo tinha desenvolvido continuasse a ser necessário à autarquia então, caso houvessem 

condições para isso, o mesmo deveria continuar a exerce-lo. No entanto, discordava que uma pessoa 

fosse contratada para uma função para depois exercer outra, ou seja, contratar um técnico superior e 

pagar um vencimento inferior à categoria. No seu entendimento esta não era uma prática saudável, 

daí o sentido da sua votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara referiu que poderia não ser a situação ideal mas era a possível, face às 

restrições em termos de recursos financeiros e à necessidade de corresponder a uma necessidade 

dos serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. Contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença – 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 

XXVII 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 quatro votos a favor do PS e um voto de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas absteve-se na votação da presente proposta pelos motivos já 

invocados anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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28. Proposta de instauração de inquérito – 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 

XXVIII 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. ----------------------------------- 

 

29. Empréstimo a longo prazo (Ref.ª 9015/006727, de 02/03/2010), até € 2.500.000,00, para 

financiamento dos projectos “Construção dos Centros Escolares” - Prorrogação do período 

de utilização e inclusão de uma comissão de gestão – 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 

XXIX 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

30. 2.ª Revisão ao orçamento para o ano de 2012 – 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 

XXX 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 quatro votos a favor do PS e um voto de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou um resumo da atividade desenvolvida pela sociedade 

“Baião Vida Natural”, que atualmente tinha uma relação benefício/custo na ordem dos 500 euros 

mensais. Informou de que para além dos utentes das IPSS estavam inscritos 32 alunos nas aulas de 

equitação. Com a nova legislação sobre as empresas municipais, que estabelece que aquelas que não 

apresentem resultados positivos devem ser extintas, sublinhou que a autarquia viu-se forçada a tomar 

decisões. Uma destas soluções passava pela aquisição da participação do outro sócio na empresa, 

passando a Câmara a deter 100% das quotas da sociedade. No entanto, a Inspeção geral de Finanças 

informou que essa possibilidade estava vedada, no entanto, a Câmara poderia prosseguir no sentido 

da dissolução da empresa e da integração dos ativos da mesma no município, no ato da respetiva 

escritura, pagando o valor devido ao outro sócio. Esta opção, continuou, apresenta vantagens desde 

logo, porque o município iria ficar detentor de todas as mais valias do equipamento e poderia gerir de 

forma direta todo a estrutura e tratar da sua manutenção, à semelhança do que acontecia com a 

piscina municipal e o pavilhão multiusos. Para além disso, iria continuar a assegurar a resposta do 

Centro Hípico aos cidadãos em geral, às IPSS e, especialmente, a valência da hipoterapia a crianças 

portadores de deficiência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que tinha votado favoravelmente à criação da empresa 

municipal, baseado no princípio salutar de que a mesma traria mais valias ao concelho e às pessoas. 
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Na altura da discussão da proposta também se levou em linha de conta a questão dos subsídios 

atribuídos ao centro Hípico. Recordou que, na altura, disse que se iria tratar de um teste à capacidade 

de gestão da Câmara e lembrou que a empresa municipal tinha um objeto muito mais alargado do que 

a valência da equitação, tal como a promoção e venda de produtos locais. Pelo exposto, e dado que 

as coisas não tinham decorrido de forma satisfatória, ou seja, não tinham sido alcançados os objetivos 

aos quais a Câmara se tinha proposto, iria abster-se da votação da proposta, dando assim, ainda, o 

benefício da dúvida. Terminou, lamentando a falta de capacidade de gestão para a implementação de 

outras atividades na empresa para além das ligadas à equitação. ------------------------------------------------- 

Após autorização da Câmara, o Dr. André Ferreira, informou de que atualmente o Centro Hípico tinha 

cerca de 300 utentes, entre as IPSS’s, unidade de autismo, hipoterapia e 32 alunos com aulas 

individuais. Além disso, tinha estabelecido parcerias com a Coudelaria Nataniel Silva, Hotel de Santa 

Cruz e Casas de Turismo Rural do concelho e tinha promovido ações como provas equestres e 

motorizadas, aluguer de boxes, a possibilidade de realização de festas de aniversário. No seu 

entender, tratava-se de uma oferta turística importante para a estratégia de desenvolvimento do 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira disse que, no seu entender, a visão do Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas era claramente redutora, mas esperava que não fosse demagógica. Disse que a autarquia 

tinha avançado sabendo do “risco” que estava a assumir e defende que o objeto da sociedade se tinha 

cumprido na íntegra. Recordou as provas desportivas realizadas e defendeu que os resultados que 

agora se estavam a observar resultavam de um trabalho muito empenhado e dedicado à empresa. Por 

isso, dizer que a sociedade foi um “flop” não era rigoroso, quando se avaliava apenas seis meses de 

funcionamento, e congratulou-se pelo facto de atualmente o órgão estar a tomar decisões com a 

empresa a registar resultados mensais positivos. ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que, fundamentalmente, era importante sublinhar que caso a 

Câmara não interviesse as pessoas já não tinham acesso às valências e aos serviços prestados pelo 

Centro Hípico. A Câmara Municipal iria ficar com um património avaliado em cerca de 200 mil euros e, 

no final deste ano, o Centro iria demonstrar a sua sustentabilidade financeira. --------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que se estava a criar uma situação em que, por um 

lado, a Câmara atribuía subsídios às IPSS’s e, por outro lado, pagava, através da criação de um 

equipamento, para que os utentes das mesmas beneficiassem de um serviço. Defendeu que uma 

empresa não era um serviço social público e, por isso, tinha de produzir lucros, por isso, perguntava 

qual o valor pago pelas IPSS´s por cada utente que tinham a frequentar o Centro Hípico. ------------------ 

O Dr. André Ferreira informou de que as aulas de equitação dos utentes das IPSS’s eram dadas em 

grupo e que estas pagavam cerca de 600 euros pelas mesmas. --------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, por tudo o que foi exposto, sempre tinha defendido o 

estabelecimento de protocolos e contratos-programa, ou seja, por exemplo, a atribuição de um 

subsídio a uma IPSS poderia ter, como contrapartida, a utilização por parte da instituição do serviço 

fornecido pela empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31. Contrato de Prestação de Garantia Bancária (ref.ª 9015/006469/593) – 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 

XXXI 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

32. Documentos de Prestação de Contas do Ano Económico 2011 da Sociedade “Baião Vida 

Natural, EM, Lda.” – 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 

XXXII à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. Este assunto será submetido ao conhecimento 

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

 

33. Dissolução da Sociedade Comercial Por Quotas “Baião Vida Natural, EM, Lda.” – 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 

XXXIII 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 quatro votos a favor do PS e um voto de 

abstenção do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------- 

 

34. Aquisição dos créditos detidos pelo sócio Pedro Cardoso de Castro Monteiro, na sequência 

da autorização da dissolução da Sociedade “Baião Vida Natural, EM, Lda.” – 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 

XXXIV 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 quatro votos a favor do PS e um voto de 

abstenção do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------- 

 

35. Documentos de Prestação de Contas do ano de 2011 – 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 

XXXV 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 quatro votos a favor do PS e um voto de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou um resumo dos aspetos mais relevantes dos 

Documentos de Prestação de Contas do ano de 2011. Destacou a elevada taxa de execução 
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orçamental, de 87,01%, a redução de custos com o pessoal e a redução dos compromissos 

assumidos pela autarquia. Destacou, ainda, as três vertentes essenciais no investimento da autarquia: 

a educação, os assuntos sociais e as acessibilidades. Disse que, no seu entendimento, o executivo 

tinha conseguido manter uma gestão rigorosa das contas da autarquia, indo ao encontro dos anseios 

das populações. Era o resultado de um trabalho conjunto de uma equipa política e de uma equipa 

técnica, com resultados políticos apesar dos constrangimentos financeiros. ------------------------------------ 

O Senhor Vereador José Carlos Póvoas declarou que estes documentos de prestação de contas eram 

referentes a um plano e orçamento que não era o do PSD, daí abster-se na votação da proposta. No 

entanto disse pensar que os resultados obtidos estavam aquém do que tinha sido apresentado pelo 

Senhor Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

36. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2011 – 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 

XXXVI 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 quatro votos a favor do PS e um voto de 

abstenção do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------- 

 

37. 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 

XXXVII). A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

38. Cedência de terreno sito no lugar de Tapadinho, Frende – 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 

XXXVIII 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. ----------------------------------- 

 

39. Adjudicação do concurso para fornecimento de combustíveis durante um ano – 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 

XXXIX 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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40. Abertura de concurso público para a concessão da exploração do bar do Pavilhão Multiusos 

de 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 

XL 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

41. Abertura de concurso público para a concessão da exploração do bar da Piscina Municipal 

Descoberta de Campelo – 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 

XLI 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

42. Abertura de concurso público para a concessão da exploração do bar da Piscina Municipal 

Descoberta 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 

XLII 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

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 16H50. 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  
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