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ATA     N.º 22 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e doze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

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

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros da Câmara: ------ 

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

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

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

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

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

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

Ausência temporária: Senhor Vereador Luís Manuel de Carvalho por motivos profissionais e 

justificados (ida a Tribunal). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 24 de outubro 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 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta, “Protocolo - Rede de Transportes Concelhia – 

Transporte público/transporte escolar – Compromisso Plurianual”. A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida proposta, a qual passou a integrar a ordem do dia, 

a fim de ser discutida e votada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu usou da palavra para, em conformidade com o que tinha ficado 

definido na última Reunião de Câmara, informar de que a liquidação de rendas para espaços 

destinados à formação profissional se traduziu numa verba de cerca de 13.428 Euros paga à autarquia 

em 2011/2012. Acrescentou que, até a chanceler alemã tinha dito que havia um défice de formação 

em Portugal e lamentava que o Governo, que seguia sempre a política de Merkel, também não o 

fizesse nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que a Direcção Geral do Património Cultural tinha proposta 

à Secretaria de Estado da Cultura a classificação do Mosteiro de Ancede como monumento de 

interesse público, recomendando ainda a fixação de uma zona especial de protecção. Mais informou 

de que segundo um despacho publicado em Diário da República e classificação incluía a igreja do 

mosteiro, a Capela do bom despacho e terreiro fronteiro. Realçou, assim, a importância das 

intervenções da autarquia no monumento pois permitiam a recuperação do património concelhio, 

contribuindo para a dinamização da atractivamente cultural de Baião a nível nacional e internacional. 

Acrescentou, ainda, que posteriormente à atribuição do título de monumento de interesse público, a 

Câmara Municipal iria solicitar a classificação do Mosteiro de Santo André como Monumento Nacional 

por entender tratar-se de um património de grande importância para o concelho. ----------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Grupo Águas de Portugal - Fusão de sistemas multimunicipais de abastecimento de água e 

de saneamento de águas residuais – 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. AMBT - Associação de Municípios  do Baixo Tâmega - 1.º e 2.º Relatórios sobre o 

Observatório de Turismo do Baixo Tâmega – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º22 da Reunião Ordinária de 13.11.2012 
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                                                                                                          3/16 

 

3. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português - Projecto de Lei do GP-PCP que revoga 

a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto – 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. Pedido de prorrogação da suspensão de mandato do Vereador Gil Jorge Soares da Rocha, 

eleito pela Lista do Partido Social Democrata – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 o pedido de prorrogação da suspensão de 

mandato do Vereador Gil Jorge Soares da Rocha, eleito pela Lista do Partido Social Democrata. -------- 

 

5. Cedência do Auditório Municipal à Escola de Música da Casado Povo 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 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. ------------------------------------------ 

 

6. Cedência do Auditório Municipal à Acribaimar - Associação de Criadores de Gado Baião 

Marco – 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 cedência do Auditório Municipal à 

Acribaimar - Associação de Criadores de Gado Baião Marco. ------------------------------------------------------- 

 

7. Cedência do espaço do Largo da Feira ao Circo Claudios - 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 espaço do Largo da Feira ao 

Circo Claudios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Pedro Manuel Ferreira Marques Pina de Queiroz – 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, ratificar o acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Pedro Manuel Ferreira Marques Pina de Queiroz. ------- 

 

9. Designação do representante da Câmara Municipal de Baião na Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens 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 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 e através de escrutínio secreto, aprovar a proposta.  

 

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

Colégio de São Gonçalo de Amarante e o estagiário Rui Manuel Monteiro Andrade - 

Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssima 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, ratificar o protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio de São Gonçalo de Amarante e o estagiário 

Rui Manuel Monteiro Andrade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Protocolos de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o 

Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses n.º 1 e os estagiários Rui Filipe da Silva 

Mendes, Álvaro Amadeu Alves Barbosa e Ricardo Filipe Monteiro Magalhães – 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 os protocolos de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses n.º 1 

e os estagiários Rui Filipe da Silva Mendes, Álvaro Amadeu Alves Barbosa e Ricardo Filipe Monteiro 

Magalhães. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria de Fátima Pereira Monteiro – 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. ------------------------------------------ 

 

13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Emília Borges Moreira Pinto Soares – 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. ------------------------------------------ 

 

14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Elisa da Glória – 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. ------------------------------------------ 

 

15. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Alzira da Silva Pereira Pacheco – 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. ------------------------------------------ 

 

 

16. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Ana Maria Pinto Teixeira da Silva – 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. ------------------------------------------ 
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17. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Joaquim da Silva Borges – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria de Fátima Almeida Vieira – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

19. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Ana Maria Cardoso Filipe Pinto – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

20. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Rosa Maria Pinto Ribeiro – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

21. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Deolinda de Jesus – 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. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Casa do Povo 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 
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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 Minuta de protocolo de desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere.  

 

23. Contrato-Programa Associação Desportiva e Cultural de Ingilde “Os Alegrinhos” – 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 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 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. Atribuição de Apoio à Junta de Freguesia de Gestaçô destinado ao aluguer de gerador para 

as festas em honra de Nossa Senhora da Graça 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 

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 atribuição de Apoio à Junta de Freguesia 

de Gestaçô destinado ao aluguer de gerador para as festas em honra de Nossa Senhora da Graça. ---- 

 

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

Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação da Calçada do Paraíso, da Rua das Alcaçarias e 

do Cemitério de Anquião”, no valor de 1.608,75 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação da Calçada do Paraíso, da Rua das 

Alcaçarias e do Cemitério de Anquião”, no valor de 1.608,75 Euros. ---------------------------------------------- 

 

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

de Ovil destinado à obra de “Execução de muro na Rua do Souto, Lugar das Boscras”, no 

valor de 5.300,00 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Ovil destinado à obra de “Execução de muro na Rua do Souto, Lugar das 

Boscras”, no valor de 5.300,00 Euros. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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27. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Viariz 

destinado à obra de “Pavimentação da Rua Central de Bruzende”, no valor de 15.108,18 

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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Viariz destinado à obra de “Pavimentação da Rua Central de Bruzende”, no valor de 

15.108,18 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
28. 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 passeios interiores do cemitério”, no 

valor de 6.184,40 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 

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 celebração de protocolo com a Junta 

de Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Beneficiação dos passeios interiores do 

cemitério”, no valor de 6.184,40 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Construção de muro no Caminho de Jacinto”, 

no valor de 6.148,40 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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Construção de muro no Caminho de 

Jacinto”, no valor de 6.148,40 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

30. Minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da actividade económica do sector primário, 

entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a Dolmen - Cooperativa de 

Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL - Compromisso Plurianual - 

Autorização prévia da Assembleia Municipal – 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 unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31. Compromisso plurianual - Renovação do contrato de fornecimento contínuo de gás propano 

a granel para a piscina coberta e para o pavilhão multiusos - Autorização prévia da 

Assembleia Municipal – 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. Adequação da estrutura orgânica do Município de Baião por força e nos termos do artigo 

25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto – 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 proposta e submeter o assunto à 

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

Após a devida autorização, a responsável da Secção dos Recursos Humanos, Odete Vaz, explicou a 

proposta apresentada, à luz da nova lei n.º 49/2012 de 29 de agosto. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, no seu entender, deveria haver um director de 

departamento na autarquia, no entanto, essa era uma decisão da maioria. ------------------------------------- 

 

33. Autorização prévia genérica, da Assembleia Municipal, para assunção de compromissos 

plurianuais – 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 unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

Após a devida autorização, o responsável pelo Sector da Contabilidade, José Rangel, explicou a 

proposta apresentada, com o objectivo de agilizar os procedimentos decorrentes da aplicação da 

designada lei dos compromissos, sendo que todos os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo 

desta autorização genérica seriam sempre submetidos ao conhecimento do órgão deliberativo. ---------- 

 
34. 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 

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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Integrou os trabalhos, sem direito de voto, o Senhor Vereador Luís Manuel de Carvalho. ----------- 

 

35. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2013 – 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 dois votos contra do 

PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto a 

Vereação do PSD apresentou declaração de voto. --------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, em declaração de voto, disse que nas propostas de Grandes 

Opções do Plano e Orçamento, cabia ao Vereador Luís Sousa, Presidente da Comissão Política 

Concelhia do PSD Baião, fazer a defesa da posição do partido. ---------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que da análise que pôde fazer aos documentos, destacava os 

seguintes aspectos: em primeiro lugar, a questão do saldo orçamental positivo nas contas do 

município que não correspondia à real situação da autarquia. Tal, apenas era possível em virtude de 

se ter usado um expediente, legal, mas que no seu entender apenas deveria ter sido usado como 

último recurso, ou seja, a repartição do FEF para originar um aumento da receita corrente e obter 

consequentemente o já mencionado saldo positivo nas contas. Depois, também era seu entendimento 

que, tendo e conta o momento actual do país, as quantias previstas para a aquisição de serviços e 

publicidade eram exorbitantes e o executivo deveria repensar as mesmas. Destacou, que o mais 

importante era salvaguardar mais verbas destinadas a apoiar as famílias nas suas necessidades mais 

básicas, como o acesso à saúde e à educação e garantir um apoio social aos mais idosos e mais 

carenciados. Pelo exposto, disse que deveria existir mais ponderação em relação aos investimentos 

previstos no Plano, como por exemplo, no museu etnográfico da Casa do Lavrador da Associação 

Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro, no restaurante da Fundação Eça de Queiroz, na 

monografia de Baião e na aquisição de serviços especializados. Por isso, defendeu que os 

investimentos referidos deveriam ser suspensos, uma vez que não iriam trazer retorno no futuro, e o 

que realmente iria faltar era o apoio às famílias. Terminou, afirmando que, tendo em conta as medidas 

de austeridade e as consequências das mesmas para a vida das pessoas, não compreendia que se 

gastassem “pequenas fortunas” em obras como a regeneração urbana da vila de Baião e a 

beneficiação da rotunda e construção de muro de suporte na entrada da vila. ---------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira começou a sua intervenção sublinhando que o Plano e Orçamento 

para 2013 seguia a linha estratégica traçada pelo executivo municipal. Mais sublinhou que a maior 

“fatia” do orçamento estava destinada às funções sociais e esse facto era um motivo que a todos 

deveria sossegar, pois a Câmara Municipal iria continuar a sua aposta nos apoios às famílias, como 

ficava demonstrado pela fixação do valor mínimo da taxa do IMI e a continuação da acção social 

escolar, entre outros muitos exemplos. Continuou, recordando que há anos que o PSD vinha a dizer 

que se deveria reduzir a despesa corrente da autarquia, no entanto, mais importando do que dizer era 
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apresentar alternativas, e perguntou ao Senhor Vereador Luís Sousa qual o caminho alternativo que 

propunha para reduzir essas despesas. Em relação às instituições, ACR de Santa Cruz do Douro e 

Fundação Eça de Queiroz, disse que se a autarquia tinha já assumido um compromisso com as 

mesmas, naturalmente não poderia deixar de o cumprir. Referiu-se, ainda, à questão demagógica das 

obras da rotunda, muro de suporte e regeneração urbana da vila que, no seu entender, até poderia ser 

natural que o cidadão comum pudesse não as perceber, mas não era natural que o Senhor Vereador 

Luís Sousa não as compreendesse pois as mesmas foram discutidas e votadas na Câmara Municipal 

e tinham a comparticipação de fundos comunitários que não poderiam ser alocados para outros fins. -- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que se congratulava com a intervenção do Senhor 

Vereador Luís Sousa no que se referia às suas preocupações de carácter social, princípio que deveria 

estar na linha de conduta de todos os presentes, alias, à semelhança daquele que foi o lema da sua 

candidatura “Por Baião, pelas pessoas”. Mais disse que, tendo em conta o momento de grande 

dificuldade, entendia que a gestão futura da Câmara seria quase em exclusivo destinada ao apoio às 

famílias mais necessitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse ser sensível ao momento de grande dificuldade que as 

pessoas estavam a passar, mas a Câmara deveria ter sempre em conta as questões legais e os 

formalismos necessários para ser possível a transferência de subsídios às famílias. ------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa, em resposta à intervenção do Senhor Vereador Paulo Pereira, disse que 

a grande maioria das medidas alternativas estavam a ser estudadas para serem apresentadas na 

próxima sessão da Assembleia Municipal, uma vez que havia muito pouco tempo, cerca de três dias, 

entre o envio do documento e a própria reunião, para se poder analisar detalhadamente todo o 

orçamento. Informou de que estavam a ser estudadas propostas ao nível do desenvolvimento 

económico, social e da empregabilidade no concelho. Continuou, dizendo que apenas tinha 

mencionado algumas questões, na intervenção anterior, pois no seu pensamento estava a defesa e o 

apoio às famílias. Disse que não era demagógico falar das obras já referidas, pois não tinha 

concordado com as mesmas por não terem, no seu entender, os resultados desejáveis em função do 

investimento. Em relação à Fundação Eça de Queiroz e a ACR de Santa Cruz do Douro, disse que a 

autarquia não podia condicionar as instituições à sua disponibilidade financeira, que iria começar a 

diminuir progressivamente, devendo as mesmas trilhar um caminho para a sua própria 

sustentabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Após a devida autorização o responsável pelo Sector da Contabilidade, José Rangel, explicou em 

termos técnicos a questão das despesas correntes e de capital, bem como o aumento da despesa 

com as comparticipações sociais (Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações). ---------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou, igualmente, o grande aumento da despesa da autarquia com 

as comparticipações sociais já mencionadas. Em relação à questão da despesa corrente, disse que 

era uma incoerência alertar, por uma lado, para a sua redução e, por outro lado, defender o aumento 

do apoio às famílias, que consequentemente se traduziria no aumento deste tipo de despesa. Esse 

aumento apenas não aconteceria se o apoio fosse efectuado através da redução de impostos, o que 
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poderia levar consequentemente à redução de receitas, mas, sublinhou, mesmo a redução do IMI, que 

o Senhor Vereador Luís Sousa tinha acabado de aprovar, já tinha merecido oposição por parte do 

PSD. Para além da diminuição do IMI, sublinhou, como exemplos de medidas de apoio às famílias, o 

investimento na acção social escolar, na Linha Amiga e no Fundo de Solidariedade Social, que até 

tinha merecido algumas críticas por parte do Senhor Vereador Luís Sousa. Pelo exposto, disse que 

não entendia a linha de raciocínio do PSD Baião para o concelho, pois era, no seu entender, uma linha 

incoerente. Relativamente aos apoios à Fundação Eça de Queiroz e à ACR de Santa Cruz do Douro, 

realçou o seu contributo para a manutenção e criação de emprego e sublinhou que em Baião as IPSS 

empregavam cerca de 200 pessoas, ou seja, apoiavam cerca de 200 famílias. Relativamente às obras 

mencionadas pelo Senhor Vereador Luís Sousa, realçou que a sua suspensão significaria acabar com 

postos de trabalho, acabar com o investimento no concelho e acabar com a dinamização do comércio 

local. Referiu-se, de seguida, às dificuldades das famílias e às medidas aplicadas pelo Governo do 

PSD que as estavam a penalizar cada vez mais.  Desde logo pelo aumento do gás, da electricidade, 

do IRS, depois os cortes nos subsídios de férias e de Natal, do complemento solidário para idosos, do 

Rendimento Social de Inserção, do subsídio de desemprego e outras prestações sociais. Referiu que o 

Senhor Vereador Luís Sousa defendeu, e bem, uma maior atenção às famílias e às suas dificuldades, 

por isso, todos deveriam alertar a quem de direito para não continuar a implementar medidas 

extremamente penalizadoras para as pessoas. Destacou alguns exemplos de apoios às famílias 

criados pela autarquia como na saúde, com o apoio à fixação de médicos e com a Unidade Móvel de 

Saúde, como o Fundo de Solidariedade Social, a Linha Amiga, a diminuição da taxa do IMI e a 

continuação da aposta na educação, nos transportes e refeições escolares, nas AEC´s e nos Centros 

Escolares. Recordou, que sempre defendeu que as despesas com a educação deveriam ser 

consideradas como de investimento, pois era do que se tratava, investimento no futuro do país. Mais 

recordou que também os trabalhos das equipas de administração directa tinham passado a integrar a 

despesa corrente, o que não acontecia no passado. Referiu-se, depois, ao apoio aos produtores 

agrícolas do concelho através da realização da feira semanal de produtos locais, dos eventos 

gastronómicos, da Casa de Baião no Porto, do investimento na Quinta do Mosteiro de Ancede, entre 

outros. Sublinhou que mais de 460 pessoas tinham trabalho fixo ou sazonal em virtude das políticas 

activas de apoio às famílias e ao emprego por parte da autarquia. Também através da Dolmen já 

tinham sido apoiadas várias pessoas e empresas do concelho para poderem iniciar ou melhorar as 

suas actividades. Posto isto, sublinhou, estava demonstrado que o executivo se preocupava com as 

famílias e sentia as grandes dificuldades porque passavam. -------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que não iria intervir sobre o documento em discussão, 

mas iria fazer uma declaração política. Existiam muitas intenções boas, plasmadas na intervenção do 

Senhor Presidente da Câmara, mas o problema era que não estávamos num país das maravilhas e 

Baião consequentemente também não. Por isso, todos deveriam ter a noção de “cair na real” e ver o 

que estava pela frente, que não era bom, muito pelo contrário, as dificuldades iriam agravar-se. Assim, 
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apelou para que todos tivessem consciência dos tempos difíceis que se adivinhavam e que iriam exigir 

uma grande união entre todos de modo a se enfrentar as dificuldades em nome dos baionenses. ------- 

Senhor Vereador Luís Sousa defendeu que independentemente de haver comparticipações de fundos 

comunitários, isso não significava que se tinham de gastar quantias exorbitantes em projectos. Quanto 

ao passado, disse ter orgulho da obra feita, tal como a piscina e o pavilhão multiusos, obra essa que 

agora permitia a promover a actividade desportiva e apoiar as IPSS’s nas suas actividades. -------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse ao Senhor Vereador Luís Sousa que referir-se às IPSS’s ao 

mesmo tempo que se falava da obra feita no passado, era no mínimo difícil, pois no passado o 

executivo do PSD fazia concorrência às mesmas, por exemplo nos jardins-de-infância, facto por 

demais conhecido e que as fazia passar por grandes dificuldades financeiras e por uma quase ruptura.  

Senhor Vereador Luís Sousa sublinhou que tinha duas experiências na vida: viver à custa de uma 

entidade pública e, ao mesmo tempo, garantir a sua própria actividade independente. Sublinhou, uma 

vez mais, que tinha sido a repartição do FEF que permitia a receita “vistosa” do orçamento agora 

apresentado. Mais sublinhou que estava nesta Câmara para defender e servir a causa pública e todas 

as opiniões deveriam ser respeitadas, por era assim que se vivia em democracia. Por isso, tinha 

ouvido a opinião do Senhor Presidente da Câmara e os argumentos por ele expostos, que, no entanto, 

não o tinham convencido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara disse que o Senhor Vereador Luís Sousa tinha todo o direito de 

discordar, mas também tinha de respeitar a sua forma de entender o apoio às instituições, como a 

ACR de Santa Cruz do Douro e a Fundação Eça de Queiroz. Sobre a requalificação urbana, sublinhou 

que se tinha tratado de um processo com a maior participação pública de sempre, nada foi imposto e 

tudo foi debatido e dialogado, foram realizados inquéritos às pessoas, foi ouvida a junta de freguesia, 

foram ouvidos os empresários através da Associação Empresarial de Baião e, depois, face a todas as 

opiniões e pareceres, foi apresentado publicamente o respectivo projecto. O que o Senhor Vereador 

Luís Sousa tinha proposto era que se suspendessem as obras, e consequentemente os contratos, 

num momento em que as mesmas avançam para o final, o que em última instância levaria a que a 

Câmara pudesse ter de devolver os fundos comunitários e pagar eventuais indemnizações. Informou 

de que também as obras da rotunda e do muro de suporte se inscreviam no projecto global de 

requalificação da vila. Em relação às despesas com publicidade, destacou que os três eventos que 

mais contribuíam para a quantia definida no orçamento eram a Feira do Fumeiro e do Cozido à 

Portuguesa, o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno e as Festas Concelhias e de São 

Bartolomeu, e sublinhou que não havia estratégia de desenvolvimento cultural, económico e turístico e 

não havia promoção da imagem de Baião que não passasse por estes três eventos. Sobre a 

monografia de Baião, questionou o Senhor Vereador Luís Sousa se conhecia alguma estratégia de 

desenvolvimento turístico para não englobasse e que não se alicerçasse na história e na identidade do 

nosso território. Defendeu que apenas sabendo a nossa história e identidade se poderia desenvolver 

uma estratégia de dinamização turística do concelho e uma política sustentável de eventos à 

semelhança do que se passava em vários municípios do país. Terminou, dizendo que na sua opinião, 
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as críticas do Senhor Vereador Luís Sousa, apesar de legítimas, eram pontuais e não se inscreviam 

numa estratégia global de desenvolvimento do concelho. ------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa esclareceu que não tinha dito para se suspenderem obras em curso. 

Também não tinha dito que era contra o investimento na Fundação Eça de Queiroz e na ACR de 

Santa Cruz do Douro, o que tinha sugerido era um “intervalo”, tendo em conta o momento difícil que 

atravessávamos. Em relação à atitude perante as IPSS’s recordou que o PSD tinha participado 

activamente na solução da questão do Centro Social de Santa Cruz do Douro e alertou o Senhor 

Presidente da Câmara para o facto de, infelizmente, no futuro as instituições possam vir a estar nas 

mesmas condições financeiras de ruptura que mencionou na sua intervenção. Em relação à 

publicidade que era feita no concelho, referiu que era sempre a mesma empresa, sedeado no Marco 

de Canaveses, a fornecer a autarquia, tendo até já mudado de nome por duas vezes para poder 

continuar o fornecimento em regime de “ajuste directo”, no entanto existia no concelho de Baião, na 

freguesia de Santa Marinha do Zêzere, uma empresa que poderia fazer esse tipo de serviço de 

publicidade. Disse, entender que as três iniciativas mencionadas precisavam de publicidade, o que 

colocava em causa era o valor que se pagava pelo serviço. Em relação às obras da rotunda era 

desejável, e possível, que as mesmas fossem realizadas com um orçamento mais baixo do que o que 

era conhecido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que todas as obras da regeneração urbana tinham sido 

submetidas a concurso público, à excepção das intervenções feitas na rotunda e no Tijelinho, e, por 

isso, ganhava quem apresentava as melhores condições. A empresa de publicidade que foi 

mencionada pelo Senhor Vereador Luís Sousa fornecia a autarquia pois era a que apresentava 

melhores condições, no entanto, se existiam outras empresas em Baião a trabalhar na área, então 

deviam apresentar uma proposta à Câmara para poderem ser consultadas aquando da contratação 

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

 

36. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Travanca – Santa Marinha do Zêzere - 

Requerente: Abílio Teixeira Rodrigues – 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 XXXVI 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 de 

acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

37. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Encruzilhada, Campelo – Requerente: 

Cabo Frio – Gestão de Imóveis – 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 XXXVII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

38. 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 

XXXVIII). A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

39. Protocolo - Rede de Transportes Concelhia – Transporte público/transporte escolar – 

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 

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. Sobre este assunto o PSD apresentou declaração de voto.---------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira explicou a proposta apresentada e o interesse da mesma para uma 

maior mobilidade no interior do concelho, conforme os fundamentos enumerados no preâmbulo da 

minuta de protocolo em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que o princípio da proposta fazia sentido, pois o concelho ficava 

com mais uma via de transporte e maior acessibilidade, no entendo perguntou se o transporte conjunto 

entre os alunos e a população em geral não punha em causa a legislação sobre transporte escolar 

nem os horários de início das aulas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que entendia e concordava com a filosofia da proposta, 

ou seja, dotar os munícipes de uma carreira pública. Assim, se o cumprimento da lei estivesse 

salvaguardado então estava de acordo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou de que sobre este assunto foi pedido um parecer à CCDRN 

e, assim, era convicção do executivo de que a legalidade estava salvaguardada, à semelhança de 

outros municípios que também tinham optado pela mesma solução. ---------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 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 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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