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 ATA     N.º 12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2012 
 

 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e doze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente 

Técnica, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, no Edifício dos 

Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e os Exmos. 

Membros da Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

O Excelentíssimo Presidente da Câmara esteve ausente  da reunião por se encontrar de férias. --------- 

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício 

declarou aberta a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

As atas das reuniões ordinária e extraordinária realizadas nos dias 9 de maio e 6 de junho de 2012 

respetivamente, cuja leitura foi dispensada por as mesmas terem sido previamente distribuídas a todos 

os vereadores, foram postas à discussão e aprovadas por unanimidade. --------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Por se tratar de dois assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara em Exercício, propôs 

que o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Piscina Municipal Descoberta de 

Campelo – Fixação de Preços” e Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do Zêzere – 

Fixação de Preços”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade das referidas 

propostas, as quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas. ---------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas interveio para chamar mais uma vez a atenção do Senhor 

Vereador Luís Sousa, pois não concorda quando é mencionado nas declarações de voto que é a 

posição do PSD, alertando que essa será a posição individual manifestada pelo Senhor Vereador Luís 

Sousa e não a posição da Vereação do PSD. ---------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa na sua intervenção manifestou o seu desagrado relativamente ao que se 

passou na manifestação contra o Encerramento do Tribunal Judicial de Baião do dia 10 de Junho. 

Disse que na Reunião Extraordinária que deu origem à organização da manifestação houve o cuidado 

de se discutir sobre as pessoas que iriam usar da palavra e se fizessem as diligências necessárias 

para que o assunto fosse discutido, tendo ele abdicado de o fazer uma vez que defendeu que a 

manifestação era de cariz institucional e não politico partidária. Alertou ainda que nessa reunião ficou 

decidido que iriam usar da palavra os Senhores Presidentes da Câmara, da Associação Empresarial 

de Baião e dos representantes da Ordem dos Advogados, ficando em aberto a questão do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, uma vez que se tratava de uma manifestação do foro 

institucional e não de um partido. Contudo, o que lhe pareceu foi que a manifestação se tornou num 

comício puro e duro do PS, alertando que o Senhor Presidente da Câmara não teve o respeito e 

regras de educação, pois deveria ter o cuidado de se lembrar que naquele espaço estavam também 

outras forças politicas. Lamentou ter-se assistido a uma manifestação total contra o atual Governo, 

uma vez que o assunto em causa era o encerramento do Tribunal e por isso, o Senhor Presidente da 

Câmara não se deveria ter deixado levar pela onda e trazer à discussão outros assuntos como o da 

Segurança Social, as Finanças ou a reorganização das freguesias. Em relação ao discurso do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, disse que começou com o discurso do 25 de Abril, aproveitando 

depois o momento para fazer um conjunto de críticas ao governo. Entende que a forma como foi feita 

esta abordagem não foi a melhor, uma vez que pode comprometer as relações entre as instituições 

Câmara Municipal de Baião e Governo. Sobre esta matéria, referiu que as relações institucionais 

devem ser preservadas e o que foi feito foi uma afronta ao Governo de Portugal, nestas situações é 

preciso ter em conta o saber estar e saber ser, lamentando, por isso, o sucedido. Relativamente à 

intervenção do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, diz que é a sua forma de interpretar e ver as 

coisas, que respeita, mas que também a sua interpretação deve ser respeitada. ------------------------------ 

Senhor Vereador Eduardo Durão interveio para informar o Executivo de que no próximo sábado, dia 

16, decorrerá a Sessão Solene da Comemoração do XI Aniversário da CPCJ de Baião, onde estarão 
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presentes os Senhores Juiz Conselheiro, Dr. Armando Leandro e Presidente da Comissão Nacional e, 

o Prof. Dr. Luís Santos da Faculdade Fernando Pessoa, convidando todos os Membros do Executivo a 

estarem presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu, na sua intervenção, disse que ao contrário do Senhor Vereador Luís 

Sousa, congratula-se com a manifestação que foi levada a efeito no passado domingo, a qual revelou 

de forma irrefutável a defesa dos direitos e liberdades dos cidadãos, colocados em causa com o 

encerramento de instituições, como o Tribunal, que fazem parte dos direitos de qualquer cidadão. 

Disse ainda que não pode deixar de referir a importância do eco da manifestação nos órgãos da 

comunicação social, onde o discurso do Senhor Presidente da Câmara foi elogiado pelo jornalista 

Fernando Alves e comparado, pelo mesmo jornalista, ao discurso do Reitor da Universidade de 

Lisboa, Sampaio da Nóvoa, no âmbito das comemorações do dia 10 de Junho. Referiu ainda que a 

liberdade só existe quando assenta na integridade dos direitos sociais das pessoas. A propósito ainda 

do possível encerramento do Tribunal, acrescentou que sem o direito pleno no acesso à justiça, 

também não há democracia. Em relação às acusações do Senhor Vereador Luís Sousa, sobre a falta 

de educação do Senhor Presidente, na sua intervenção, aquando da manifestação contra o 

encerramento do tribunal, disse que o Senhor Presidente, no seu discurso, não disse nada que 

pusesse em causa a sua boa educação, a qual lhe é tão peculiar, por isso, lamenta que essas 

acusações tenham sido feitas na qualidade de Vereador. Disse ainda que nunca ouviu, em parte 

alguma, nas mais diversas intervenções, proferidos pelo Senhor Presidente, qualquer falta de 

educação. Por isso lamenta, mais uma vez, que o Senhor Vereador tenha feito essa afirmação. --------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho interveio para informar que discorda totalmente com o que foi 

proferido pelo Senhor Vereador Luís Sousa, dizendo que foi infeliz nas acusações que fez, 

nomeadamente em relação à falta de educação do Senhor Presidente, porque das cerca de 2500 

pessoas presentes na manifestação, ninguém é capaz de dizer que o Senhor Presidente teve alguma 

atitude menos correta e muito menos de falta de educação. Acrescenta dizendo que se o Senhor 

Presidente não fosse tão aberto e democrata até em excesso e fosse autoritário, não teria tomado as 

diligências que tomou na última reunião, nomeadamente sobre a decisão de quem iria usar da palavra 

na manifestação. Disse também que não foi nenhum comício partidário, uma vez que todas as forças 

politicas estavam juntas na defesa do interesse do concelho. E em relação ao que o Senhor 

Presidente da Câmara disse sobre a Segurança Social e as Finanças, foi no sentido de dizer que se 

essas instituições encerrassem, a Câmara disponibilizava espaço para que as mesmas com recursos 

humanos competentes pudessem tratar dos assuntos dos contribuintes do Concelho, a exemplo do 

que aconteceu com os CTT’s de Santa Marinha do Zêzere. Terminou dizendo que o lema do Senhor 

Presidente da Câmara sempre foi e será defender os interesses do Concelho e que o nosso 

Presidente é uma pessoa que tem postura, nível e classe e é elogiado por todos os quadrantes 

políticos, inclusive pelo PSD sendo considerado o exemplo dos Autarcas do País. --------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas voltou a intervir para dizer que era bom que as pessoas 

tivessem a nobreza de reconhecer que erraram e a humildade para pedir desculpa. Disse ainda que 
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aqui dentro o PSD não tem que se manifestar, será um trabalho para ser feito fora do Executivo e em 

sede partidária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício interveio para dar conhecimento ao Executivo dos 

eventos que a Câmara irá realizar durante o mês de Junho, nomeadamente, no dia 18, o início das 

“Férias de Aventura 2012”, mais uma iniciativa voltada para as camadas mais jovens, à semelhança 

dos anos anteriores. E no dia 30 de Junho, às 21H30, a Noite de Fado  com os Fadistas Fernando 

Oliveira e Costa e Zulmira Freira, no Jardim Dr. Teixeira da Silva, organizada em parceria com a 

Câmara Municipal de Baião e a Associação “Amigos de S. Tomé de Covelas”. Relativamente às 

intervenções proferidas, designadamente à do Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, em 

relação às questões de natureza funcional e de relacionamento entre os Vereadores do PSD, os 

mandatos são nominais, pelo que cada um deve perceber isso mesmo e atuar em conformidade. 

Referiu, contudo, ser algo constrangedor assistir-se a estas discussões de política partidária interna do 

PSD nas reuniões de Câmara, na medida em que já decorreram algumas reuniões desde que o Sr. 

Vereador Luís Sousa tomou posse e o assunto continua a ser recorrente. Em relação à intervenção do 

Senhor Vereador Luís Sousa, disse que ficou bastante admirado com a sua reação, porque entende 

que, quer o Senhor Presidente da Câmara, quer o Senhor Presidente da Assembleia não se 

aproveitaram de uma manifestação que não era partidária para fazer politica partidária, por isso acha 

estranho que tenha referido que foram misturadas as questões do nível institucional com o nível 

partidário. Estranha também a reação, até porque o Senhor Presidente da Câmara, na manifestação, 

não disse mais nem menos do que disse aqui na Reunião Extraordinária do passado dia 6 de Junho e 

a decisão sobre as pessoas que iriam usar da palavra, também foi aqui tomada e com consenso de 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, em relação à reação do Sr. Vereador Luís Sousa, o Senhor Presidente da Câmara em 

Exercício disse que a entende como uma necessidade de “fazer pela vida”, tentando criar “factos 

políticos”. Enfatizou, ainda, que o que efetivamente importa é a causa que nos levou, a todos, à 

manifestação: - a preocupação com o encerramento de Tribunal Judicial de Baião. Neste contexto até 

compreende a razão porque o Senhor Vereador Luís Sousa não falou na manifestação, atendendo a 

que a sua posição não é muito confortável quando está em causa a discussão de medidas tomadas 

pelo atual Governo PSD. Salientou o facto do Senhor Presidente da Câmara ter tido o cuidado de falar 

previamente com todos os partidos políticos no sentido de estarem todos unidos na defesa desta 

causa, não acreditando, que o Governo possa pensar nalguma forma de retaliação por causa desta 

manifestação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício interpelou ainda o Senhor Vereador Luís Sousa, em 

função das suas afirmações, no sentido deste dizer onde é que o Senhor Presidente da Câmara 

mostrou falta de educação e descuido. E em relação à questão das Finanças e da Segurança Social 

abordada pelo Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Luís Sousa, não deve ter percebido 

bem, porque o que foi dito é que, perante uma eventual intenção do Governo encerrar estes serviços, 

a Câmara estaria disponível para os integrar, para que os baionenses não sejam prejudicados. Esta 
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situação, contudo, não é comparável ao Tribunal. E conclui dizendo que se houve algum descuido foi 

mesmo da parte do Senhor Vereador Luís Sousa em relação à forma como estava a lidar com toda 

esta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda em relação ao facto da manifestação poder comprometer as relações institucionais entre a 

Câmara e o governo, tal como insinuado pelo Sr. Vereador Luís Sousa, não acredita nesse cenário 

porque se isso acontecesse aí é que estariam a misturar-se questões politico-partidárias, por isso, 

neste caso, o Governo tem que se preocupar com os cidadãos e não com questões partidárias. --------- 

Para terminar o Senhor Presidente da Câmara em Exercício perguntou ao Senhor Vereador Luís 

Sousa, o que achava que naquele contexto deveria ter sido a intervenção do Presidente da Câmara. 

Referiu que o mais importante é o Tribunal de Baião não encerrar e informou que o Senhor Presidente 

da Câmara e a comitiva que se deslocou a Lisboa, para terem uma audiência com o Chefe de 

Gabinete da Sra. Ministra da Justiça, foram recebidos, inicialmente, de forma algo fria, mas depois 

evoluiu positivamente. Foram informados que o que se está a fazer é na base de um estudo prévio e 

que o resultado desse estudo não devia ser do conhecimento geral, pelo que ainda está tudo na 

estaca zero e será prematuro pensar já no encerramento do Tribunal de Baião, o que provocou 

alguma satisfação à comitiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa voltou a intervir dizendo que o que se está a discutir são questões do 

foro político e não política partidária, pelo que muitas vezes se confundem os termos. Disse ainda que 

não está procura de nenhum facto político e para responder à pergunta formulada pelo Senhor 

Presidente em Exercício, diria o que foi publicado nos jornais onde a sua posição é bastante clara. Em 

relação à intervenção do Senhor Presidente da Câmara não quis dizer que ele foi mal educado, mas 

sim no sentido de que não respeitou as outras forças politicas quando abordou outros assuntos como 

a reorganização do território que não tinham qualquer relação com a questão do encerramento do 

tribunal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu voltou a intervir para dizer que na verdade o Senhor Vereador Luís 

Sousa disse que o Senhor Presidente da Câmara tinha sido mal educado, foi infeliz nas palavras que 

proferiu, tendo por isso o dever de pedir desculpa pelas palavras e termos usados.--------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que percebe o eventual incómodo para o Senhor 

Vereador Luís Sousa pelo facto de se ter falado, na manifestação, na questão da extinção das 

freguesias, em função daquela que é a sua posição e do PSD que defende a extinção de 5 freguesias 

no concelho. Todavia, e entendendo que o PSD local não deve querer fugir a esta questão, reitera que 

a questão principal foi o encerramento do tribunal. --------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Senhor Vereador José Carlos Póvoas alertou todo o Executivo para o facto de que as 

reuniões da Câmara não são para fazer dissertações e lembra que logo na sua primeira reunião de 

Câmara disse que todos tinham o direito de se informe e explicar, sendo rigorosos não se estenderem 

no seu tempo de intervenção como tem acontecido. ------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – Documentos de Prestação de Contas do 

ano de 2011 – 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 de Municípios da Região de Setúbal – Encontro “Associativismo Intermunicipal 

– Defender as Populações, Valorizar o Poder Local Democrático, Cumprir  Portugal”– 

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. Partido Social Democrata – Conselho de Ministros de 31 de Maio 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 III 

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

 

4. Águas do Douro e Paiva – Abastecimento de Água a Baião – Zona Poente – Modelo de 

Arranque e Funcionamento para 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 IV 

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

  

5. Cedência do Auditório Municipal de Baião – Workshop Gratuito para Futuros Pais – 

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, ratificar a Cedência do Auditório para a realização 

de um Workshop gratuito para futuros pais. ---------------------------------------------------------- 

 

6. Cedência do Auditório Municipal à Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho de Zona 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Cedência do Auditório Municipal à 

Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho de Zona de Baião. ----------------------------------------------- 

 
7. Cedência do Auditório Municipal ao Jardim de Infância do Pranhô – 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 cedência do Auditório Municipal ao Jardim 

de Infância do Pranhô. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Cedência do Auditório Municipal à Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro 

– 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar cedência do Auditório Municipal à 

Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro. ------------------------------------------------------------ 

 

9. Contrato de Prestação de Serviços – Modalidade de Avença – 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 

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, ratificar o Contrato de Prestação de Serviços – 

Modalidade de Avença . Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa apresentará declaração 

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

 

10.  Prestação de Serviço de Impressão e Manutenção de Equipamentos – 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 Prestação de Serviço de Impressão e 

Manutenção de Equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – Pedido de Calcetamento da Zona Envolvente à 

Casa do Povo – 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 XI 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 o Calcetamento da Zona Envolvente à 

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

 
12. Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – Pedido de Apoio para realização do VI Festival 

de Bandas Filarmónicas – 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 o pedido de apoio para realização do VI 

Festival de Bandas Filarmónicas da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere. ----------------------------- 

 
13. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Cruz do Douro destinado à Obra de  “Beneficiação dos Fontanários Públicos”, no valor de 

3.000,00 Euros – Proposta 

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

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

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 celebração de protocolo entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à Obra de  

“Beneficiação dos Fontanários Públicos”----------------------------------------------------------------------------------- 

 
14. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Valadares destinado à Obra de  “Muro de Suporte no Lugar da Espigosa”, no valor de 

10.000,00 Euros – Proposta 

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

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

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 celebração de protocolo entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Valadares destinado à Obra de  “Muro de Suporte no 

Lugar da Espigosa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ribadouro destinado à Obra de  “Retificação da Estrada da Bouça à Pala – Ribadouro”, no 

valor de 11.440,00 Euros – Proposta 

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

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

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 celebração de protocolo entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Ribadouro destinado à Obra de  “Retificação da Estrada 

da Bouça à Pala – Ribadouro”, no valor de 11.440,00 Euros. -------------------------------------------------------- 
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16. Atribuição de Apoio Complementar no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do 

Município de Baião – Maria de Fátima Jesus Fonseca – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Atribuição de Apoio Complementar no 

âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria de Fátima Jesus Fonseca. ---- 

 

17. Atribuição de Apoio Complementar no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do 

Município de Baião – Helena Maria Rego Cruz – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Atribuição de Apoio Complementar no 

âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Helena Maria Rego Cruz. ------------- 

 

18. Atribuição de Apoio Complementar no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do 

Município de Baião – Diogo André Correia Ribeiro Frias – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Atribuição de Apoio Complementar no 

âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Diogo André Correia Ribeiro Frias. - 

 

19. Atribuição de Apoio Complementar no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do 

Município de Baião – Lilite Daniela da Silva Joaquim – 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 Atribuição de Apoio Complementar no 

âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Lilite Daniela da Silva Joaquim. ------  

 
20. Atribuição de Apoio Complementar no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do 

Município de Baião – Maria de Fátima Teixeira Oliveira – 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 

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 a Atribuição de Apoio Complementar no 

âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria de Fátima Teixeira Oliveira. -- 
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21. Atribuição de Apoio Complementar no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do 

Município de Baião – Maria Cândida Rodrigues de Amorim – 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 Atribuição de Apoio Complementar no 

âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – Maria Cândida Rodrigues de 

Amorim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil e os Estagiários: Adriana Pinto e Cristiana Moreira 

– 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 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 o Protocolo de 

Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Agrupamento de Escolas 

do Vale de Ovil e os Estagiários: Adriana Pinto e Cristiana Moreira. ----------------------------------------------- 

 

23. Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil e os Estagiários: Bruno Vaz e Emanuel Lima – 

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 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 o  Protocolo de 

Formação em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Agrupamento de Escolas 

do Vale de Ovil e os Estagiários: Bruno Vaz e Emanuel Lima. ------------------------------------------------------ 

 

24. Pedido de Destaque de Parcela de Terreno – Ingilde – Campelo, Requerente: Alcino Luís – 

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 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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25. Pedido de Destaque de Parcela de Terreno – Míguas – Santa Marinha do Zêzere, Requerente: 

Eduardo Manuel Ferreira da Silva – 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 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 

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

 

26. Abertura  de Concurso Público para Prestação de Trabalho Temporário – 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 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 cinco votos a favor e um voto 

contra do Senhor Vereador Luís Sousa, aprovar a Abertura de Público para Prestação de Trabalho 

Temporário. Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa apresentará declaração de voto. ------- 

 

27. 3ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2012 – 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 XXVII 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 3ª Revisão ao 

Orçamento para o Ano de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. Campus” Desportivo de Verão – Férias de Aventura – Fixação de Preços de Inscrição – 

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 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 Fixação de 

Preços de Inscrição  para o Campus” Desportivo de Verão – Férias de Aventura. Sobre este o Senhor 

Vereador Luís Sousa solicitou à Câmara que fosse alterada a redacção do ultimo paragrafo da 

proposta,  no sentido de acrescentar que a partir do segundo filho também beneficiasse do desconto 

da tarifa de 25%, o que foi confirmado pelo Senhor Presidente da Câmara em Exercício à semelhança 

dos anos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29. Certificado de Registo de Residência de Cidadãos da União Europeia – 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 
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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 o Certificado de 

Registo de Residência de Cidadãos da União Europeia. -------------------------------------------------------------- 

 

30. Declaração dos pagamentos e Recebimentos em atrasos existentes em 31 de Dezembro de 

2011 – 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 XXX 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 Declaração dos 

pagamentos e Recebimentos em atrasos existentes em 31 de Dezembro de 2011. -------------------------- 

 

31. Declaração dos Compromissos Plurianuais existentes em 31 de Dezembro de 2011 – 

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 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 Declaração dos 

Compromissos Plurianuais existentes em 31 de Dezembro de 2011. --------------------------------------------- 

 

32. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Mesquinhata destinada à Pavimentação da Rua da Xieira no valor de 11.546,60 Euros – 

Proposta 

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

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

XXXII 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 entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Mesquinhata destinada à Pavimentação da Rua da 

Xieira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

33. 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 XXXIII). 

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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34. Piscina Municipal Descoberta de Campelo – Fixação de Preços - 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 unanimidade, aprovar a fixação de preços para Piscina 

Municipal Descoberta de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

35. Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do Zêzere - Fixação de Preços – 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 unanimidade, aprovar a fixação de preços para Piscina Municipal 

Descoberta de Santa Marinha do Zêzere. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Inscreveu-se o Senhor Munícipe Dr. Nuno Lobo, residente no Lugar de Penalva, Freguesia de Ancede, 

Concelho de Baião, começou por cumprimentar a Mesa e dizer que os seus ancestrais eram da 

Freguesia de Ancede, onde tem uma moradia e como estava em Ancede resolveu assistir à Reunião 

de Câmara, no sentido de apreciar como funcionavam as reuniões de Câmara deste concelho e como 

o executivo municipal lidava com a falta de consenso entre os dois elementos do PSD. Disse que 

lamentava que os dois não tivessem o cuidado de resolver esses assuntos nas reuniões do respetivo 

partido em vez de as guardarem para as reuniões do Executivo. Disse ainda que em relação ao 25 de 

Abril, ele próprio passou por esse tempo e que por isso ficou bastante admirado com as palavras 

proferidas pelo Senhor Vereador Luís Carvalho, quando disse que todas as intervenções eram bem 

aceites quando acrescentavam algum valor. O que não concordou alegando que com a democracia 

após esse 25 de Abril, as pessoas têm o direito de fazer perguntas e esclarecer as suas dúvidas para 

estarem informadas e que não entendia qual o valor acrescentado a que se referia. ------------------------- 

Inscreveu-se também o Senhor Munícipe Dr. Fernando Matos, residente na Casa do Souto, Ervins, 

Freguesia de Ovil, para dizer que há umas semanas atrás esteve presente numa reunião do Executivo 

tendo colocado algumas questões ao Senhor Presidente da Câmara sobre a situação de ilegalidade 

da ocupação de espaço público no lugar de Ervins. Da qual obteve resposta do Senhor Vereador Luís 

de Carvalho e dos Serviços Técnicos da Câmara, cujo teor foi comunicado ao Ministério Público. Disse 

também que alguns moradores do Lugar de Ervins fizeram obras de reconstrução de muros há uns 20 

anos atrás em pedra de granito respeitando a imagem e natureza. Referiu que atualmente, nesse tipo 

de reconstrução, não se cumpre com o respeito pelas normas do património cultural, ambiente e 

estética. Afirmou ainda o seguinte: “O que se pede é que a pessoa embora ignorante na matéria do 

património, ambiente, cultura e urbanismo, e porque o é…!”. De imediato interveio, o Sr. Presidente da 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º12 da Reunião Ordinária de 13.06.2012 
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                                                                                                          14/15 

Câmara em exercício, dizendo: “Ou o Senhor retira o que disse e pede desculpa ou é-lhe retirada a 

palavra.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste seguimento o munícipe tentou continuar o seu discurso, desobedecendo ao Senhor Presidente 

da Câmara em Exercício, sem retirar nada ao que tinha afirmado. De seguida, o Senhor Presidente da 

Câmara em Exercício referiu que, sendo assim, não permitia que o mesmo prosseguisse com a sua 

intervenção, cortando-lhe a palavra e pedindo-lhe para se retirar da sala. --------------------------------------- 

O mesmo desobedeceu àquela ordem do Senhor Presidente da Câmara em Exercício, tendo dito que 

se recusava a sair da sala e que enquanto cidadão não descia, nem nunca desceu ao nível que o 

Senhor e outros já em tempos desceram. --------------------------------------------------------------------------------- 

Perante esta atitude, o Senhor Presidente em Exercício referiu que seria obrigado a chamar as forças 

de segurança pública – GNR -, mas que não o faria porque a sua intenção era notoriamente criar um 

facto político. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Carlos Póvoas interveio para dizer que registava a intervenção do Senhor Dr. 

Nuno Lobo, a qual reputa princípios e valores. --------------------------------------------------------------------------- 

Ainda relativamente à intervenção do Senhor Dr. Nuno Lobo, o Senhor Vereador Luís Carvalho, 

levantando-se, em sinal de respeito, disse que não ficava admirado com a sua observação que o 

mesmo fez relativamente à sua intervenção anterior, pois não tinha conhecimento do desenrolar das 

reuniões anteriores, nomeadamente com as intervenções do munícipe em causa, Dr. Fernando Matos. 

Em relação ao assunto em causa, o que pretendeu transmitir foi que as pessoas podem e devem 

intervir e que o valor acrescentado a que se referia tem a ver com o facto de trazer alguma mais valia, 

no sentido de os interessados apresentarem criticas construtivas e não como este tipo de intervenção 

do Dr. Fernando Matos, no sentido de denegrir a imagem das pessoas e da instituição com criticas 

destrutivas, inverdades e mentiras, pelo que não aceita que lhe deem esse tipo de lições, conforme, 

aliás foi provado hoje pela própria intervenção insultuosa do Senhor em causa, perante toda a 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nesta sequência o Senhor Dr. Nuno Lobo disse que a sua intervenção não era um ataque direto, 

apenas se trata de uma questão de princípios que sempre nortearam a sua vida, considerando-se por 

isso, um grande defensor da verdade e para si a democracia tem princípios que muitas vezes nós nos 

esquecemos, que a liberdade por si só nada tem a ver, a democracia é essencialmente o respeito pela 

lei. Disse ainda que esse critério de mais valia, muitos de nós não tem legitimidade para o definir e os 

critérios de mais valor ou não, porque não somos nós que os organizamos, pelo que mediante os 

cargos que se ocupam, as pessoas têm que se responsabilizar. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício interveio para dizer que o Senhor Vereador Luís 

Carvalho não precisa que o defenda, mas sabe que como equipa é natural ter que se viver com a 

crítica, enfatizando que se há coisa a que se habituou foi a conviver com a crítica. Defendeu ainda que 

na sua postura aceita as criticas, contudo reconhece que a crítica pela crítica é muito fácil fazer, não 

tendo a presunção de que tudo é sempre bem feito, pelo que tem tido sempre uma postura de boa fé e 

espera a mesma coisa das outras pessoas. ------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do Artigo 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H50. 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente Técnica da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A ASSISENTE TÉCNICA  _________________________________________ 


