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ATA     N.º 21 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2012 
 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e doze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

Técnica Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, 

no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 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 proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, antecipar a data da 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 14 de novembro para dia 13 de novembro, à 

mesma hora, para que a proposta “Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2013” seja 

apreciada e submetida à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Cedência do Auditório Municipal à OBER - Obra de Bem Estar Rural 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 I 

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

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

 
2. Cedência do Auditório Municipal ao Partido Socialista 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 II 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório Municipal ao 

Partido Socialista de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Mapas e Turnos de Farmácias 2013 - Emissão de Parecer – 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 III 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 
4. Atribuição de apoio adicional à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião 

para aquisição de viatura usada – 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 a atribuição de apoio adicional à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para aquisição de viatura usada. ---------- 

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

Colégio de São Gonçalo de Amarante e o estagiário Ricardo Alberto Azevedo Pinto - 

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 
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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, 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 

Ricardo Alberto Azevedo Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Protocolo de formação e contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio 

de São Gonçalo de Amarante e a estagiária Sara Isabel de Sousa Lima – 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 o protocolo de formação e contexto de 

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

Sara Isabel de Sousa Lima. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o CESAE – Centro 

de Serviços e Apoio às Empresas - 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 o protocolo de colaboração celebrado entre 

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

Senhor Presidente da Câmara realçou o trabalho da Senhora Vereadora Ivone Abreu que permitia 

angariar receitas importantes para a Câmara Municipal. Numa próxima reunião a Senhora Vereadora 

traria uma listagem pormenorizada com esses dados. ----------------------------------------------------------------- 

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

Ancede destinado à obra de “Beneficiação e pavimentação na Rua do Lugar do Alveiro”, no 

valor de 10.430,40 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 

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 a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ancede destinado à obra de “Beneficiação e pavimentação na Rua do Lugar do Alveiro”, 

no valor de 10.430,40 Euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Mesquinhata destinado à obra de “Beneficiação na Rua da Nogueira”, no valor de 2.675,40 

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 IX 
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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 celebração de protocolo com a Junta de 

Mesquinhata destinado à obra de “Beneficiação na Rua da Nogueira”, no valor de 2.675,40 Euros. ----- 

 

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

Marinha do Zêzere destinado à obra de “Beneficiação do Caminho da Fonte de Míguas”, no 

valor de 3.528,90 Euros – 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, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado à obra de “Beneficiação do Caminho da Fonte de 

Míguas”, no valor de 3.528,90 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação do Caminho da Fonte da Coroinha” 

e “Beneficiação da calçada do Casal da Fonseca”, no valor de 3.717,42 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 XI 

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

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

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação do Caminho da Fonte da 

Coroinha” e “Beneficiação da calçada do Casal da Fonseca”, no valor de 3.717,42 Euros. ----------------- 

 
12. 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 passeio na EN 108- Gaia”, no 

valor de 5.088,00 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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Construção de passeio na EN 108- 

Gaia”, no valor de 5.088,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que recentemente tinha ficado hospedado na “Casa do 

Pousadouro”, em Santa Cruz do Douro, um local muito aprazível em termos turísticos e que deveria 

ser acarinhado. Informou de que a casa estava em publicada em várias revistas e recebia hóspedes 

de todo o mundo. Mais disse que se tinha deparado com a necessidade de se proceder a um arranjo 

exterior e, com devida autorização, iria contactar com os proprietários no sentido de agendarem uma 

audiência com o Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente da Câmara referiu que sabia o valor da “Casa do Pousadouro” que se inscrevia na 

divulgação e promoção do nosso património e turismo. Teria muito gosto em receber os proprietários, 

ou em alternativa, poder ser articulada uma deslocação ao local. -------------------------------------------------- 

 

13. Contrato-Programa Associação Desportiva de Baião – Proposta 

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

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

integralmente reproduzida no anexo XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís 

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

Senhor Vereador Paulo Pereira explicou o conteúdo dos contratos-programa presentes nesta reunião 

de Câmara para deliberação e referiu que o valor era baseado na análise dos planos de actividade. ---- 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu-se, em primeiro lugar, ao contrato programa com a Associação 

Desportiva de Baião, estranhando o facto de, tendo em conta os investimentos que a associação se 

propunha fazer, apenas 7 mil euros do apoio ser destinado a despesas de investimento e 27 mil euros 

para despesas correntes. Sobre o plano e orçamento apresentado pela AD Baião, referiu que se 

tratava de um documento irrealista, pois além de referir que o apoio que iria receber seria de 31 mil 

euros quando será de 34 mil euros, também assumia que a receita com as quotas dos sócios iria 

atingir os 35 mil euros, ou seja, partindo do pressuposto que se mantinha o valor da mesma, isso 

significaria que a associação estava a prever um aumento do número de sócios de 183 para 583, ou 

seja, cerca de 5 vezes mais. Depois, a associação apesar de alertar para o facto de não existirem 

“mecenas” propunha-se realizar uma receita de 100 mil euros em donativos. Ora, tudo isto, no seu 

entender, era irrealista. Acrescia ainda o facto da associação ter a intenção de adquirir uma carrinha 

nova no valor de 30 mil euros, quando poderia optar por uma viatura usada, e estranhava também a 

referência à manutenção dos balneários e bancada, pois a autarquia já tinha dado um apoio para esse 

fim. Seguidamente, referiu-se ao contrato programa com a Associação Desportiva de Ancede, 

realçando, uma vez mais, o sentido irresponsável de quem se propunha promover um investimento, 

designado de sala de desporto, sem apresentar uma descrição detalhada do que se pretendia 

construir, pois tudo o que era referido na documentação era muito vago. No entanto, a associação já 

tinha proposto a obra a concurso e por isso o investimento iria avançar, com uma comparticipação de 

40% por parte da Câmara Municipal, ou seja, 40 mil euros, e com a associação a assumir apenas 8 mil 

euros de investimento. Defendeu que não estávamos em tempo de desbaratar dinheiro púbico e a 

autarquia deveria ter o cuidado de acautelar se o projecto iria produzir o efeito substancial que 

justificasse os custos do investimento. Terminou, sublinhando que face às dificuldades actuais, as 

associações deveriam ponderar muito seriamente os seus investimentos, pois, tendo em conta os 

possíveis cortes orçamentais, as Câmaras Municipais poderiam vir a ter de reduzir o valor dos apoios 

atribuídos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que subscrevia os alertas deixados pelo Senhor 

Vereador Luís Sousa. Realçou que os planos e orçamentos das associações por vezes eram 

elaborados de forma a justificarem os fins. No entanto, tudo isto tinha por detrás um problema político 

que a Câmara não podia esquecer e que era o apoio às associações. Ou seja, concordava que se 

deveria fazer um reparo às associações, pois os apoios da Câmara não eram infinitos, bem como para 

a necessidade de apresentarem planos e orçamentos rigorosos e cabais, mas, no final e após a 

análise cuidada dos mesmos, cabia à autarquia dar uma “garantia bancária” às associações tendo em 

conta o interesse social, cultural e desportivo para o município. ---------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara salientou que há dois anos atrás a Câmara Municipal, devido aos cortes 

orçamentais, tinha reduzido em 20% as transferências para as Associações, Juntas de Freguesia e 

outras entidades. Disse que todos estavam de acordo na necessidade de perspectivar as entidades 

para os tempos difíceis que poderíamos ter de ultrapassar. Relativamente à sala de desporto, disse 

que a A.D. de Ancede considerava que investimento iria trazer sustentabilidade à associação. ----------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira sublinhou que para além do apoio financeiro a autarquia também 

fornecia apoio logístico, jurídico e técnico às associações. Apesar das incongruências mencionadas 

pelo Senhor Vereador Luís Sousa, as mesmas não podiam colocar em causa o apoio que a Câmara 

Municipal dava à Associação Desportiva de Baião. Sublinhou que, para além da redução de 20% nos 

apoios já mencionada pelo Senhor Presidente, em 2005 existiam cerca de 40 associações a 

receberem apoios, sem se saber bem para que fins, e actualmente devido ao rigor dos critérios 

utilizados e a análise cuidada dos planos de actividades e relatórios de contas, apenas se apoiavam 

cerca de 10 associações. Relativamente à AD Ancede referiu que o ginásio tinha como objectivo 

conferir mais sustentabilidade financeira à associação. Em relação às despesas correntes e de 

investimento, a posição da autarquia era clara e simples e baseava-se na informação prestada pelas 

associações, ou seja, o apoio era classificado como destinado a despesas de investimento caso a 

associação informasse objectivamente para que fim era destinado. Recordou que no passado e 

enquanto vereador da oposição, tinha solicitado que todos os membros da Câmara pudessem ir aos 

locais verificar os investimentos realizados pelas associações com os apoios recebidos para esse fim, 

no entanto o pedido nunca foi atendido pelo executivo. Relativamente à questão da aquisição de 

viaturas, a autarquia apenas poderia sensibilizar as associações para a mesma. Terminou, afirmando 

que, em função de tudo o que foi dito, as propostas apresentadas eram aquilo que a autarquia poderia 

atribuir em função das suas possibilidades, dos critérios aprovados em reunião de Câmara e das 

necessidades das associações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, referindo-se à questão das viaturas, apontou para a solução do 

“leasing” pois dava mais garantias ao utilizador relativamente ao material usado. No entanto, propunha 

que a autarquia fizesse um estudo aprofundado sobre os custos de todos os apoios dados às 

associações para transporte. Com este estudo seria possível verificar se a melhor solução não seria a 

aquisição de viaturas por parte da CMB, uma vez que as mesmas ficariam nos activos da Câmara, e 

com isso prestar-se-ia um melhor serviço social tratando e servindo todas as entidades de igual forma.  
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Senhor Vereador Luís Sousa disse que entendia o serviço social que as associações prestavam, no 

entanto havia limites para tudo, pois as associações elaboravam um orçamento irrealista que faziam 

chegar à Câmara Municipal, para receberem o respectivo apoio. Tratava-se, no seu entender, de uma 

crise de valores que abrangia a sociedade e que se prendia com o cumprimento dos compromissos 

assumidos com rigor e responsabilidade e a Câmara Municipal, a quem competia gerir dinheiro 

público, deveria sensibilizar e alertar as associações para as dificuldades. Relativamente à Associação 

Desportiva de Ancede, disse que, fazendo-se a leitura de que as associações eram um braço do 

Estado, não deviam as mesmas fazer concorrência aos privados. Assim, isto colocava um problema à 

Câmara pois estava a atribuir um subsídio a uma associação que iria fazer concorrência a uma 

empresa privada, já instalada em Baião, e que contava com as pessoas do concelho como clientes. 

Terminou perguntando se este contrato-programa com a A.D. Ancede se inscrevia no habitual apoio 

anual atribuído à associação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que existia uma candidatura por parte da A.D. Ancede a 

fundos do Instituto Nacional do Desporto que tinha comparticipado com uma parte das verbas 

necessárias ao projecto. Também era importante ter em conta que o projecto da sala de desporto e a 

candidatura por parte da associação era anterior à abertura da empresa privada, mencionada pelo 

Senhor Vereador Luís Sousa, para além da mesma estar sedeada na freguesia de Campelo. ------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou de que o apoio para a sala de desporto era adicional em 

relação ao apoio anual normal que era dado à A.D. Ancede em termos de desporto e cultura. 

Sublinhou que todos desejavam a sustentabilidade das instituições e o projecto em causa iria 

contribuir para esse mesmo objectivo. Sublinhou, também, que a iniciativa de avançar com a 

construção de um ginásio por parte da A.D. Ancede e a respectiva candidatura, tinha no mínimo dois 

anos, ou seja, antes da abertura da empresa privada. Por essa razão, não fazia sentido que após todo 

o processo e a aprovação da candidatura a autarquia deixasse de apoiar o projecto. Também referiu 

que os estudos feitos sobre a matéria apontavam para que em termos desportivos a proximidade das 

instalações se revestia de extrema importância para os utentes. Relativamente à aquisição de viaturas 

por parte da Câmara, sublinhou que o problema não era tanto a questão das viaturas mas sim dos 

motoristas, uma vez que quando estavam de serviço aos fins-de-semana tinham o direito à respectiva 

compensação de tempo e essa gestão era muito difícil de realizar. Por isso, a autarquia também 

sensibilizava as associações a estabelecerem parcerias com as juntas para a cedência das viaturas. -- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que estávamos numa época em que devíamos começar a 

estudar e reflectir sobre a gestão futura na Administração Pública. No passado, a questão das horas 

extraordinárias não era tão colocada em causa, pois as pessoas sentiam que estavam a servir a causa 

pública e por isso recompensadas. No entanto, como hoje as pessoas se sentiam maltratadas pelo 

Estado exigiam essa compensação de tempo. Era uma reacção provocada por uma acção. Assim, no 

seu entender, os motoristas da autarquia e todos os outros funcionários do Estado poderiam ser 

mobilizados se lhes fossem restituídos todos os seus direitos, os seus subsídios e os seus abonos. ----  
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14. Contrato-Programa com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 

Proposta 

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

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

integralmente reproduzida no anexo XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

 
15. Contrato-Programa com a Associação Desportiva de Ancede – Apoio à construção da sala 

de Desporto – 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 XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís 

Sousa irá apresentar declaração de voto ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
16. Contrato-Programa com a Associação Recreativa de Freixieiro – 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 XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Contrato-Programa com a Associação Recreativa de Freixieiro. ---------------------------------------------------- 

 
17. Protocolo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à 

Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI) – Proposta 

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

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

no anexo 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 e submeter o 

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

 
18. Protocolo de delegação de competências com as juntas de freguesia para o transporte 

escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Proposta 

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

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

no anexo 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 e submeter o 

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

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º21 da Reunião Ordinária de 24.10.2012 
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                                                                                                          9/12 

19. Procedimento concursal por tempo indeterminado para as atividades de enriquecimento 

curricular - Remuneração dos técnicos em 2012-2013 - 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

Após terem sido colocadas questões sobre esta proposta por parte dos Senhores Vereadores José 

Carlos Póvoas e Luís Sousa, e com a devida autorização, a coordenadora da Secção de Recursos 

Humanos, Odete Vaz, explicou que os técnicos das AEC´s eram colaboradores da autarquia com um 

contrato de trabalho a termo resolutivo certo, que seguia na íntegra as normas da Direcção Geral do 

Emprego Público, ou seja, com a indicação da actividade a desenvolver, o local e valor a auferir. A 

proposta agora apresentada era a mais benéfica para os técnicos, sendo certo que em termos de 

cortes nos subsídios de Natal e de férias o regime aplicado era exactamente igual aos restantes 

funcionários da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
20. Isenção do pagamento de preço para a visita orientada ao Mosteiro de Santo André de 

Ancede – Proposta 

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

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

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. Pedido do Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede do Concelho de Baião de isenção de 

tarifa de ligação de saneamento – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, 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 o pedido do 

Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede de isenção de tarifa de ligação de saneamento. ----------------- 

 

22. Revogação da decisão de outorga do aditamento à minuta de protocolo de constituição de 

direito de superfície e utilização do denominado Terreno da Azenha em 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 

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

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

Assembleia Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa irá apresentar declaração 

de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador Luís Sousa congratulou-se com esta revogação, uma vez que após um alerta por 

parte do PSD tinha-se evitado um duplo financiamento da empresa, trazendo com isso benefícios para 

a Câmara e para o erário público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho usou da palavra para agradecer e referir que o PSD tinha tido 

conhecimento de uma hipotética comparticipação por parte da Dolmen, alertou a Câmara para a 

mesma e após verificação da veracidade da questão a deliberação era agora revogada. ------------------- 

 
23. Desafectação do domínio público do terreno cedido para espaços verdes e equipamento de 

utilização colectiva, sito no lugar de Míguas na Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, para 

o domínio privado 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 
24. Ratificação da aceitação da doação de parcela de terreno a destacar do prédio denominado 

“Eido”, sito no lugar de Adaúfe, Freguesia do Gôve, Concelho de Baião e afetação ao 

Domínio Público Municipal, para efeito de passagem de caminho – Proposta 

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

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

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

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

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

 

25. Atualização da atribuição de topónimos a arruamentos na Freguesia de São Tomé de 

Covelas do Concelho de Baião – 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. ----------- 

 

26. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Castelo, Frende - Requerente: Manuel 

Maria da Costa Pinto – 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 unanimidade, aprovar a proposta de 

acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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27. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Portela, Campelo – Requerente: José 

Maria Azevedo – 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 proposta de 

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

 

28. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Cavadas, Gôve - Requerente: Manuel 

Rodrigues de Sousa – 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 proposta de 

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

 

29. 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 XXIX). 

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

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscreveu-se o Senhor Joaquim Pereira Cardoso, residente no lugar de Pousada, Freguesia do Gôve, 

que veio solicitar novamente a abertura de um caminho, cujo pedido também já tinha feito ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia do Gôve, mas pelo que lhe foi dado a entender, no presente ano e 

uma vez mais, o mesmo já não seria atendido. Pelo exposto pediu apoio à Câmara na resolução deste 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o caminho em causa era da jurisdição da junta de 

freguesia. Tratava-se uma questão antiga, que tinha já dado origem a grandes problemas com uma 

das proprietárias, e ainda subsistia a questão de se determinar se o caminho era ou não efectivamente 

público. Assim, afirmou que a Câmara Municipal daria todo o apoio jurídico à Junta de Freguesia do 

Gôve para aferir se o caminho era ou não de natureza pública. Se assim fosse, a autarquia garantia 

também todo o apoio por parte dos seus técnicos e máquinas, bem como um apoio financeiro através 

de protocolo para que a junta pudesse avançar com a obra. --------------------------------------------------------- 
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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 16H45 Horas. E para constar se lavrou a presente 

ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior aprovação e 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


