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ATA     N.º 18 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2012 
 

 

Aos doze dias do mês de setembro 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 (que retomou as suas funções como Vereador após ter terminado o 

período do pedido de suspensão de mandato) --------------------------------------------------------------------------- 

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  

 

O Senhor Presidente da Câmara solicitou consentimento ao órgão para que o Senhor Carlos Carvalho, 

ex-Vereador, pudesse usar da palavra neste período da ordem de trabalhos, o que foi aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Carlos Carvalho usou da palavra para agradecer a colaboração que todos lhe tinham 

dispensado durante o período em que teve a honra de exercer o mandato de Vereador e mostrou a 
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sua disponibilidade para continuar a trabalhar com a Câmara na defesa dos interesses de Baião. Mais 

disse, que todos sabiam do valor do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baião e do excelente 

trabalho que estava a desenvolver em prol do interesse do concelho e dos baionenses. Por isso, 

congratulava-se em ser seu amigo e estava certo do grande futuro que o esperava, quer a nível local 

quer nacional, pelo mérito do seu percurso que era publicamente reconhecido. ------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras do Senhor Carlos Carvalho e a disponibilidade 

manifestada para continuar a colaborar com a Câmara, o que se traduzia numa mais valia para o 

concelho, tendo em conta o seu trabalho e a sua experiência. ------------------------------------------------------ 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

Sobre este assunto, o senhor Presidente da Câmara recordou que na última reunião todos os 

membros presentes se tinham manifestado desfavoravelmente em relação à Lei 22/2012 e à sua 

aplicação ao concelho. Pelo exposto, foi elaborada uma declaração política, que passou a ler, e que foi 

subscrita por todos os Vereadores da maioria e pelo Senhor Vereador Carlos Carvalho, ficando em 

anexo à respetiva proposta. Questionou, de seguida, o Senhor Vereador Luís Sousa se iria subscrever 

o documento ou se faria uma declaração individual. Perguntou, ainda, ao Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas se pretendia também subscrever a declaração em causa. --------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa esclareceu que apesar de ter assumido a sua discordância e que a 

aplicação da Lei não iria beneficiar o concelho de Baião, pela forma pouco aprofundada como tinha 

sido elaborada, defendia que todos tinham de aprender a honrar com os compromissos assumidos, ou 

seja cumprir a lei, pois era assim que se ganhava credibilidade política. Pelo exposto, apresentou uma 

declaração de voto, que disse vincular o PSD Baião nesta matéria, para ficar em anexo à respetiva 

proposta, procedendo também à sua leitura. ----------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para defender que os formalismos inerentes às 

reuniões de Câmara deveriam ser cumpridos à risca, ou seja, em primeiro lugar a aprovação da ata da 

reuniões anterior, depois o período de antes da ordem do dia, o período da ordem do dia e finalmente 

o período destinado ao estimado público, sob pena de se continuar a testemunhar casos de 

intervenções desagradáveis por parte do público, por vezes até com faltas de respeito para com a 

Câmara e os seus membros. Relativamente à questão colocada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

disse que na sua ausência quem estava investido de funções tinha assumido a sua responsabilidade e 

decidiu como entendeu. Assim, considerava que não lhe competia agora intervir nesta matéria, por ser 

fora de tempo, uma vez que as declarações de voto tinham sido elaboradas sem a sua presença, por 

isso, aceitava democraticamente a posição da Câmara. -------------------------------------------------------------- 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 22 de agosto 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 Luís Sousa solicitou à Câmara a colocação de um espelho na saída do Centro de 

Saúde, em benefício de todos os que lá trabalham e dos utentes. Referiu que se tratava de uma 

questão prioritária, pois as dificuldades que se sentiam na entrada e saída do Centro de Saúde 

poderiam condicionar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde. De seguida, perguntou qual a 

razão para o facto do parque de estacionamento ainda se encontrar encerrado, uma vez que estava a 

fazer falta aos colaboradores e utentes do Centro de Saúde. -------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que já tinha alertado a Câmara para a questão do 

espelho no acesso ao Centro de Saúde e concordava com o Senhor Vereador Luís Sousa na 

necessidade da sua colocação. De seguida, referiu-se a um e-mail que tinha recebido da munícipe 

Ana Magalhães, professora, que informava ter concorrido às AEC’s e que tinha ficado no 53.º lugar na 

lista, mas, após a entrega da documentação necessária para a candidatura, tinha passado para o 

198.º lugar. Assim perguntava qual a razão para este facto e ele, na qualidade de Vereador, informou-

a de que não sabia a resposta à questão mas que a colocaria à Câmara, na pessoa do Senhor 

Vereador do Pelouro da Educação. O Senhor Vereador José Carlos Póvoas continuou a sua 

intervenção referindo-se ao estado do país. Disse que era verdade que o PS tinha dado origem à 

desgraça, mas agora também era verdade que o PSD estava a preocupar o país. Depois, disse ter 

sido para ele uma honra ter escolhido o Senhor Carlos Carvalho para a sua lista e tinha pena que as 

coisas não tivessem decorrido de uma outra forma, pois se assim fosse teríamos uma outra equipa e 

uma outra gestão camarária, mas a vontade do povo era sempre soberana. De seguida, leu uma 

declaração escrita do Senhor Carlos Carvalho, documento que fica anexo e faz parte integrante desta 

ata, e referiu que a sua ação era um exemplo que as pessoas deveriam aproveitar e agradeceu o seu 

trabalho e a sua disponibilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão deixou convite a todos os membros da Câmara para a “ExpoSocial de 

Baião 2012”, organizado pelo Conselho Local de Ação Social de Baião, a realizar nos dias 21, 22 e 23 

de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira, respondendo à questão do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, 

informou de que foram apresentadas cerca de duas mil candidaturas às AEC’s e ainda não tinha saído 

nenhuma lista de ordenação final, por isso, deveria haver um mal entendido. ---------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que uma vez que ainda não tinha saído nenhuma lista, 

também não entendia o e-mail que lhe tinha sido enviado e, por isso, iria informar a munícipe para 

contactar com o coordenador do Pelouro da Educação, Dr. Gustavo Castro. ----------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira, referiu-se de seguida ao início do ano letivo abordando as seguintes 

questões: refeições escolares, reordenamento da rede escolar, transporte escolar, entre outros. Em 

relação às refeições escolares, informou a Câmara de que a empresa Uniself tinha ganhado o 

concurso e, assim, seria uma nova empresa a efetuar o serviço. Entretanto tinha sido já realizada uma 

reunião preparatória e tudo estava a decorrer dentro da normalidade, no entanto, e com o início do ano 
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letivo poderia vir a ser necessário algum ajuste e solicitou que caso alguém presente tivesse 

conhecimento de alguma coisa que necessitasse de resolução pudesse informar o Pelouro. Sobre o 

reordenamento da rede escolar, informou do encerramento da EB 1 de Mesquinhata, tendo os alunos 

sido transferidos para a EB 1 de Covelo, bem como do JI da Pala, que tinha apenas dois alunos, e da 

EB 1 de Senhora, Covelas, cujos alunos seriam transferidos para o Centro Escolar de Santa Cruz do 

Douro, conforme a Carta Educativa. Relativamente ao transporte escolar estavam a ser preparados os 

protocolos com as juntas de freguesia e estudados os percursos mais adequados à situação atual. 

Referiu-se, ainda, ao Centro Escolar de Santa Cruz do Douro que por força de uma providência 

cautelar a propósito do concurso para fornecimento dos quadros interativos teria de funcionar, 

enquanto a situação não fosse dirimida, com recurso aos quadros convencionais. Terminou, 

sublinhando, que tudo estava encaminhado para que o ano letivo decorresse bem e dentro da 

normalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho apresentou um artigo do Jornal de Negócios, de 10 de setembro de 

2009, intitulado “Afinal quem aumentou a despesa pública?” documento que fica anexo e faz parte 

integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, em resposta às intervenções anteriores, informou de que devido a 

questões burocráticas, relacionadas por exemplo com o IVA, a gestão e consequentemente o 

encerramento do parque de estacionamento do Centro de Saúde era da responsabilidade da ARS 

Norte. Sobre a questão do espelho disse que o assunto seria encaminhado para os serviços 

municipais. Mais disse que iria realizar uma reunião com os técnicos da autarquia que tinham 

acompanhado as obras para se avaliarem eventuais questões pendentes. -------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que a questão do parque de estacionamento era de 

natureza jurídica e que já se verificava um grande atraso na sua abertura. -------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, acrescentou que a 5 de setembro de 2011 a Câmara Municipal enviou 

um ofício à ARS através do qual se tinha proposto a “gerir e manter a cave do edifício, assumindo a 

sua manutenção, cedendo à ARS 25 lugares para estacionamento privativo dos colaboradores da ARS 

que trabalham no Centro de Saúde e explorando para o público geral os restantes 50 lugares”. Assim, 

após esta comunicação e perante o facto do parque ainda se encontrar encerrado, alertou que a 

Câmara poderia vir a ter de tomar as medidas que estavam ao seu alcance para resolver este assunto. 

Terminou, sublinhado que o projeto inicial não previa a construção de um parque de estacionamento, 

mas a Câmara tinha entendido que tal era necessário, posição da qual disse sentir orgulho pelos 

benefícios da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Comparticipações para a componente de apoio à família na educação pré-escolar – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 
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no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar as comparticipações para a 

componente de apoio à família na educação pré-escolar. ------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa disse que no seu entendimento seria fundamental, 

caso não fosse possível o seu aumento, pelo menos manter as comparticipações às famílias para a 

educação das crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara realçou que Baião era um dos municípios do distrito que mais apoiava 

socialmente os seus munícipes, quer através do Pelouro da Educação (ação social escolar, refeições, 

transportes, apoio para equipamento de limpeza e aquecimento nas escolas, etc.), do Pelouro dos 

Assuntos Sociais (Fundo de Solidariedade Social, Linha Amiga, etc.) e do Pelouro do Urbanismo 

(redução e isenção de pagamento de taxas e tarifas), entre outras medidas. ----------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira sublinhou que os valores em causa se revestiam de um forte caráter 

social e que funcionavam como um incentivo para que as famílias pudessem manter as crianças no 

pré-escolar. Realçou que o valor mais baixo era de 11 euros mensais, ou seja, cerca de 50 cêntimos 

por dia, e o valor mais elevado, aplicado às famílias com mais rendimentos, era de 40 euros mensais. - 

Senhor Presidente da Câmara destacou ainda o investimento de cerca de cem mil euros para garantir 

a componente de apoio à família, das 15H00 às 19H00. -------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa realçou o problema da não fiscalização dos rendimentos reais das 

famílias e, no seu entender, a Câmara Municipal, deveria fazer esse controlo junto das entidades 

competentes. Também defendeu que o Pelouro da Educação deveria controlar o facto de haver 

pessoas que apesar de não trabalharem usufruírem da componente de apoio à família. Entendia, 

assim, que se deveria proceder à identificação das pessoas que usavam e abusavam desse 

prolongamento pois isso colocava em causa o conceito de família. ------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara lembrou que o funcionamento das escolas era da responsabilidade do 

Agrupamento, sendo que a Câmara Municipal disponibilizava as condições logísticas e de pessoal 

necessárias para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira realçou que a questão do prolongamento, que tinha sido criado 

exclusivamente para as famílias que realmente necessitassem, se prendia com a educação dos 

próprios encarregados de educação. Sobre as comparticipações das famílias, as mesmas eram 

definidas em função dos escalões do abono da Segurança Social. Concordou que deveria ser 

efetuada uma análise mais aprofundada e se o Senhor Vereador Luís Sousa tivesse sugestões e 

propostas para esse efeito solicitou que as pudesse transmitir ao Pelouro. -------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas congratulou a Câmara pelo esforço que fazia para manter a 

componente de apoio à família. De seguida e relativamente às refeições escolares, perguntou se o 

preço se tinha mantido inalterado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou de que o valor tinha aumentado em cerca de 2/3 cêntimos 

em relação ao ano anterior. O preço final era de 1,18 euros sem IVA e sem alguns custos de 

produção, como o gás, eletricidade e água. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Senhor Presidente da Câmara realçou que a componente de apoio à família também era um meio 

para que as crianças pudessem progredir, evoluir e crescer num ambiente que por vezes não tinham 

em casa. Era, assim, uma forma das crianças provenientes de famílias mais destruturadas e 

desfragmentadas fossem acompanhadas por técnicos e usufruíssem de um universo que não era 

proporcionado no seio da família e essa era uma dimensão que deveria ser valorizada. -------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa disse concordar com a valorização dessa dimensão, no entanto, existiam 

pessoas que tinham todas as condições mas que continuavam a usufruir desse serviço. Como 

sugestão, propôs que a UMS pudesse funcionar também como um veículo de recolha de informação e 

de formação junto das famílias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com 

o funcionamento das Escolas Básicas do 1.º CEB e Jardins de Infância – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo 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 e submeter o assunto à 

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

 
3. Protocolo de colaboração para o fornecimento de refeições escolares entre o Município de 

Baião e o Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo 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 proposta e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Acordos de colaboração com os Agrupamentos de Escolas no âmbito do Programa das 

Atividades e Enriquecimento Curricular, para o ano de 2012-2013 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar os acordos de 

colaboração com os Agrupamentos de Escolas no âmbito do Programa das Atividades e 

Enriquecimento Curricular, para o ano de 2012-2012. ----------------------------------------------------------------- 

 
5. Cedência da Escola EB 1 de São Pedro - 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º18 da Reunião Ordinária de 12.09.2012 
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                                                                                                          7/11 

6. Relatório final do processo de inquérito instaurado por deliberação de Câmara Municipal de 

9 de maio de 2012 – Proposta de arquivamento – 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. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa realçou que após este processo e até para a protecão das próprias 

pessoas, deveriam ser corrigidos alguns procedimentos. O Senhor Presidente da Câmara informou de 

que já tinham sido tomadas medidas de correção e prevenção, como por exemplo, o estabelecimento 

de um protocolo de entrega de documentação e dinheiro. ------------------------------------------------------------ 

 
7. Festas Concelhias e de São Bartolomeu - Apoio Financeiro à Associação de Trabalhadores 

da Câmara Municipal 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 

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, ratificar a atribuição de apoio financeiro à ATCMB 

destinado às Festas Concelhias e de São Bartolomeu. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Luís Sousa perguntou a razão para a separação das propostas 7 e 8. ----------------- 

Após a devida autorização, o Presidente da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião, Armando Pinho, explicou que a proposta 8 era um incentivo à criação de gado de raça 

arouquesa e não estava relacionada com as contas das festas concelhias. Informou a Câmara de que 

as contas das festas estavam a ser finalizadas e, provavelmente devido às atuais dificuldades 

económicas, as receitas derivadas da recolha de donativos poderiam ser inferiores aos anos transatos.  

O Senhor Vereador Luís Sousa disse que tinha havido pessoas e empresas às quais não tinha sido 

pedida essa comparticipação e alertava para o caso apenas para que a ATCMB pudesse aumentar as 

suas receitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, Armando Pinho, 

informou de que o trabalho relacionado com as festas era dividido pelas várias pessoas da respetiva 

Comissão e solicitou que o Senhor Vereador Luís Sousa lhe pudesse dizer de quem se tratava para 

futura correção. O Senhor Vereador Luís Sousa deu como primeiro exemplo a sua empresa, que disse 

não ter sido contactada para dar o seu donativo nem para a colocação de publicidade na rádio local, e 

posteriormente informaria a ATCMB sobre as restantes entidades também não contactadas. ------------- 

 
8. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, 

no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de incentivos à criação de gado tradicional - 

Raça Arouquesa - 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 
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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, ratificar a transferência de verba para a Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de 

incentivos à criação de gado tradicional - Raça Arouquesa. ---------------------------------------------------------- 

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

Tomé de Covelas destinado à obra de “Construção do Parque de Estacionamento e 

Fontanário junto à Igreja Paroquial – 1.ª Fase”, no valor de 12.480,00 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 com a Junta de 

Freguesia de São Tomé de Covelas destinado à obra de “Construção do Parque de Estacionamento e 

Fontanário junto à Igreja Paroquial – 1.ª Fase”, no valor de 12.480,00 Euros. ---------------------------------- 

 
10. Pedido de pagamento em prestações do valor da tarifa da água – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo X 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. Sobre este assunto o Senhor 

Vereador Luís Sousa irá apresentar declaração de voto. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa defendeu que uma vez que a pessoa demonstrava dificuldades 

económicas para pagar a tarifa de água, de cerca de 87 euros, no seu entender, o Pelouro do 

Urbanismo deveria ter tido mais sensibilidade neste caso e remetido o processo ao Pelouro dos 

Assuntos Sociais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho informou de que o valor em causa resultava de um acerto de 

contas do semestre. Sublinhou que neste caso a munícipe em causa solicitou à Câmara o pagamento 

em prestações e o Pelouro desenvolveu o processo necessário para o efeito. Também já se tinham 

verificado casos de munícipes que se dirigiam ao Pelouro do Urbanismo solicitando a isenção ou um 

apoio para o pagamento de alguma taxa ou tarifa, por comprovadas dificuldades económicas, e o 

assunto era remetido para o Pelouro dos Assuntos Sociais para os devidos efeitos. ------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão acrescentou que o Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo já tinha 

remetido vários assuntos para o Pelouro dos Assuntos Sociais, quando as pessoas vinham ao seu 

encontro solicitando apoio para efectuar algum pagamento por não terem condições económicas para 

o fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara recordou uma medida implementada pelo executivo, de grande 

sensibilidade social, quando permitiu a colocação de água, um bem essencial à qualidade de vida das 

pessoas, em habitações arrendadas, mediante a apresentação de uma declaração de 

responsabilidade por parte do inquilino, quando os senhorios o recusavam fazer. ----------------------------- 
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Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, em primeiro lugar, o princípio do utilizador-pagador 

era sagrado e devia ser cumprido. Depois, as pessoas com maiores dificuldades económicas 

poderiam ser encaminhadas para instituições que as pudessem apoiar, tais como as IPSS’s. Lembrou 

que também o Fundo de Solidariedade Social tinha uma vertente humanista e muito positiva e já se 

tinham verificado casos deste género e que tinham sido apoiados. ------------------------------------------------ 

 
11. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas – Associação Cultural e Recreativa de 

Santa Cruz do Douro – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

 
12. Imposto Municipal sobre Imóveis – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. Por proposta do Senhor Presidente da Câmara entendeu-se que caso o 

resultado final das avaliações venha a introduzir um aumento que prejudique seriamente os munícipes, 

na próxima revisão dos valores do IMI a Câmara irá propor à Assembleia Municipal a aplicação dos 

valores mínimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
13. Prestação de serviço de impressão e manutenção de equipamentos – Autorização prévia 

pela Assembleia Municipal da assunção do compromisso plurianual – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

 
14. Prestação de serviço de trabalho temporário, entre outubro de 2012 e setembro de 2015 - 

Autorização prévia pela Assembleia Municipal da assunção do compromisso plurianual – 

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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Prestação de serviço de fornecimento de refeições escolares para o ano letivo de 2012/2013 

- Autorização prévia pela Assembleia Municipal da assunção do compromisso plurianual – 

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 e submeter o assunto à 

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

 
16. Prestação de serviço de manutenção das aplicações de software de gestão da Medidata -

Autorização prévia pela Assembleia Municipal da assunção do compromisso plurianual – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

 
17. 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 XVII). A 

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

 
18. Minuta de adenda ao protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Fundação para 

o Estudo e Desenvolvimento da região de Aveiro (FEDRAVE) – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional e Ensino 

Superior, 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 proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do Douro – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo 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 
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proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís 

Sousa apresentou declaração de voto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve 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, 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 _________________________________________ 


