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ATA     N.º 8 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e doze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compareceu o Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa, que havia sido convocado para tomar posse como 

Vereador, em substituição da Dra. Joana Luísa de Carvalho Peixoto Gomes de Matos, cujo pedido de 

suspensão do mandato foi aprovado na reunião ordinária de 14 de abril de 2012, em virtude do 

exercício dos direitos de maternidade nos termos do artigo 77.º da LAL. ----------------------------------------- 

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 12 de abril de 2012, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e ter sido 

previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por maioria. O 

Senhor Vereador Luís de Carvalho absteve-se da votação por não ter estado presente na reunião. ----- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

de Baião o Senhor Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa, cujo termo fica em anexo e faz parte integrante 

desta ata. Após este ato o Senhor Vereador Luís Sousa passou a integrar a reunião. ----------------------- 

O Senhor Vereador Luís Sousa agradeceu a simpatia da recepção e disse ser uma honra representar 

o concelho na qualidade de vereador da Câmara Municipal. De seguida, entregou um parecer da 

CCDRN, sobre o assunto “Suspensão de mandato - Licença parental”, que pediu para ser anexado à 

ata da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas lembrou a sua última frase da reunião de 14 de março “O 

Senhor Luís Miguel Amaral de Sousa, à semelhança do passado, era apenas um suplente, no entanto, 

se no futuro viesse a tomar posse em substituição de um vereador eleito, seria bem-vindo”, por isso, 

agora dizia “seja bem-vindo Senhor Vereador Luís Sousa”. Disse que tinham sido eleitos, com uma 

proposta de liderança que foi sufragada pelos eleitores e, por isso, a vontade do povo tinha de ser 

honrada. Referiu-se às comemorações do 25 de Abril de 1974, cujos objectivos passavam por três 

dimensões essenciais: democracia, desenvolvimento e descolonização. Disse, ter proposto no início 

do mandato o alargamento formal do tempo limite do PAOD. Todos tinham aprovado 

democraticamente a proposta. Um passo do caminho do cumprimento dos 3 D’s. O 2.º passo, o 

desenvolvimento, passou por trazer ideias construtivas para a Câmara, a bem do desenvolvimento do 

concelho e, por isso, também foi bom a tomada de posse de hoje. Sublinhou que nunca tinha havido 

na bancada do PSD qualquer imposição, ou seja, existia a liberdade de voto, à excepção do Plano e 

Orçamento na qual se impunha a disciplina de voto. Pelo exposto, terminou dizendo “Bem-vindo 

Senhor Vereador Luís Sousa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara interveio para destacar que a Câmara sempre se tinha pautado pelos 

valores do respeito para com a qualificação da vida democrática no concelho e todos os eleitos tinham 

obrigações para com a população de Baião. Recordou que, numa reunião de Câmara, o Senhor 

Vereador Luís Sousa tinha dito que “comportamento gera comportamento” e assim era. O regimento 

que determinava o funcionamento das reuniões de Câmara tinha sido aprovado, por unanimidade, em 

resultado de um amplo debate entre todos os membros do órgão. Mas lembrou que tal não tinha 

acontecido no passado. A ampliação do PAOD também tinha como objectivo dar espaço à oposição 

para apresentar as suas críticas, sugestões e propostas ao executivo, mas já tinha havido um tempo, 

no qual este período foi eliminado das reuniões. Quem era democrata no presente, também o tinha 

sido no passado, mas, lembrou, que o atual executivo, na altura na oposição, tinha estado sozinho na 

luta contra a eliminação do PAOD, bem como a imposição de que no Período de Intervenção do 

Público, os munícipes não se podiam pronunciar sobre as propostas discutidas pela Câmara.  

No passado apenas uma reunião por mês era pública, e por vezes a única proposta na ordem de 

trabalhos era uma justificação de falta, atualmente todas as reuniões de câmara eram públicas. No 

passado, tinham sido apelidados de “vaidosos” quando solicitamos um gabinete para a oposição e, 

quando tinham assumido funções executivas, também tinha sido uma das medidas concretizadas. 
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Para além disso, lembrou, ainda, a realização das sessões públicas de prestação de contas à 

população e a criação do Conselho Consultivo Municipal. Por todo o exposto, sublinhou que a maioria 

camarária sempre procurou garantir o respeito e um tratamento de igualdade e de dignidade para com 

todos os membros da oposição. Por isso, disse ter ficado surpreendido com o caminho trilhado pelo 

novo Presidente da Comissão Política do PSD Baião, com a emissão de comunicados nos quais se 

afirmava que tinha “caído a máscara da democracia” do Presidente da Câmara e que se acusava a 

maioria de criar obstáculos à tomada de posse de um vereador do PSD na Câmara. Estes 

comunicados não lhe pareciam justos nem razoáveis. Informou, uma vez mais, de que tinha solicitado 

à Dra. Paula Loureiro para contactar com a Dra. Joana Matos para a esclarecer sobre o entendimento 

do gabinete jurídico sobre o assunto, que na altura tinha dado a entender que viria à reunião para a 

tomada de posse, mas acabou por não o fazer. Ele próprio, tinha ligado ao Sr. Enf.º Luís Sousa, no 

mesmo sentido e com o objectivo de se proceder à substituição do vereador o mais rapidamente 

possível, mas dentro daquilo que era a legalidade. Mesmo assim, e como havia entendimentos 

diferentes sobre a matéria, a Câmara solicitou um parecer à DGAL. A DGAL, através do gabinete do 

Secretário de Estado da Administração Local, tinha emitido um parecer que ia ao encontro do 

entendimento do gabinete jurídico da Câmara. Posteriormente, deu entrada na autarquia um parecer 

da CCDRN sobre o mesmo assunto, solicitado pelo Presidente da Comissão Política do PSD Baião. 

Referiu que, face ao documento, tinha contactado com a DGAL que informou ser a entidade 

hierarquicamente superior e a que emanava as orientações que regiam as autarquias locais. De 

seguida, disse ter contactado com a CCDRN, no sentido de tentar obter um esclarecimento sobre a 

razão de serem emitidos pareceres diferentes sobre o mesmo assunto por entidades públicas, tendo 

sido informado de que o parecer tinha sido emitido por ordem do senhor Vice-Presidente, tal como 

referido no ofício que acompanhava o mesmo. Pediu a atenção da Câmara para a nota de rodapé do 

documento, na sua página 4 que diz que “É claro que não existe qualquer óbice a que a substituta do 

eleito que suspendeu o mandato (i.e. a que estava a seguir na ordem da respetiva lista), querendo, 

tivesse comparecido à convocação, sendo instalada como vereadora e, nessa mesma reunião, 

requereria a suspensão do mandato para o exercício dos direitos da maternidade Ressalvou que 

desde o início do processo até ao seu final, a Câmara tinha sempre agido no sentido do parecer 

jurídico do gabinete técnico da autarquia e depois corroborado pela DGAL. Disse que, no seu 

entendimento, os comunicados do PSD sobre a actuação do Presidente da Câmara neste assunto, lhe 

pareciam excessivos e, esclareceu, que não tinha afirmado que o PSD não tinha razão, o que tinha 

dito era que o parecer jurídico da DGAL dava razão a esta Câmara Municipal. Referiu-se ainda à 

alegada “pressão” exercida sobre a Dra. Joana Matos, que era uma afirmação inaceitável, e, por isso, 

sendo a pessoa em causa era uma mulher de “boa fé”, apelou para que viesse ao órgão esclarecer se 

existiu qualquer tipo de pressão sobre ela. Referiu-se ainda à afirmação do comunicado do PSD que 

dizia que “Impediu-se por desconhecimento e aprofundamento da lei, que o PSD assumisse na 

Câmara Municipal o número de vereadores que ganhou nas eleições, por iniciativa do executivo 

municipal, alterando aquilo que foi a decisão do mandato conferido pelo Povo” e considerou esta 
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afirmação leviana, uma vez que os vereadores do PSD tinham tomado posse em 2009 e não tinha 

sido o executivo a pedir a suspensão de mandato do Vereador Gil Rocha, tinha sido por vontade do 

próprio e a Câmara apenas tinha agido no sentido de o substituir dentro da legalidade. Pelo exposto, 

na salvaguarda da defesa das relações institucionais e pessoais, apelava ao Senhor Vereador Luís 

Sousa para que as afirmações escritas nos comunicados fossem dotadas de um maior rigor e, pese 

embora as diferenças políticas e ideológicas, a todos os membros da Câmara se exigia um 

comportamento institucional. Terminou, convidando todos os presentes para a inauguração da “Casa 

de Baião no Porto”, criada com o objectivo de promover os produtos locais do concelho, e que se iria 

ter lugar no dia 27 de Abril, às 17:30 horas. ------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa interveio para dizer que apenas tinha solicitado que o parecer da 

CCDRN fosse anexado à ata, sem mesmo se pronunciar sobre o seu teor. No entanto, e desde logo, 

no seu entender o Senhor Presidente da Câmara deveria esclarecer se o que disse era que o Vice-

Presidente da CCRDN tinha dado ordem para ser emitido um parecer ou para ser emitido um parecer 

favorável ao Presidente da Comissão Política do PSD Baião. Disse, que tinha sido vereador nesta 

Câmara durante quatro anos e desafiava qualquer dos presentes a afirmar que alguma vez tinha tido 

pouca elevação ou tinha sido indelicado, pois tal não era verdade, e inclusivamente o seu 

comportamento tinha sido elogiado várias vezes pelo Senhor Presidente da Câmara, não obstante as 

diferenças de opiniões. Sublinhou que tudo o que tinha sido dito pelo Senhor Presidente da Câmara, 

sobre o PAOD, o Período de Intervenção do Público (PIP), a Prestação de Contas, a criação do 

Gabinete para a Oposição, tinham sido propostas que aprovou e elogiou. Relativamente ao parecer da 

CCDRN, defendeu que não se podia valorizar um parecer em detrimento de outros, pois isso 

correspondia à desvalorização dos juristas que os tinham emitido. Esclareceu que quando solicitou o 

parecer à CCDRN não tinha tido a malícia de “fugir” à questão da legalidade da tomada de posse por 

parte da Joana, e posterior pedido de suspensão, até porque nunca tinha posto isso em causa, daí a 

nota de rodapé a que o Senhor Presidente se referiu. Mas, o que tinha perguntado nesta Câmara, 

durante a reunião em que tinha participado no PIP, era se existia ou não a possibilidade da Dra. Joana 

Matos adiar a sua tomada de posse em virtude dos direitos de maternidade, pergunta à qual a jurista 

da Câmara tinha respondido que sim, e esta sempre tinha sido a natureza da sua questão, ou seja, a 

preservação dos direitos da maternidade. Terminou, resumindo o teor da sua intervenção, ou seja, 

tinha aprovado as propostas mencionadas pelo Senhor Presidente da Câmara; não tinha dado ordens 

a ninguém para emitir qualquer tipo de parecer; no seu entender mesmo que se tivesse dado posse ao 

Luís Miguel Amaral Sousa, quando este o propôs, as decisões da Câmara não seriam anuladas pois 

existia quórum, e a sua intenção não tinha sido afirmar que houve uma pressão direta sobre a Dra. 

Joana Matos, mas, sabendo do momento ímpar mas também extremamente delicado e sensível que a 

mesma vivia, e na defesa dos seus interesses, tentou obter todos os esclarecimentos possíveis sobre 

a matéria --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que também no 25 de Abril se tinham cometido 

excessos. Sobre as questões referidas do PAOD e do PIP nem sequer colocava em causa, pois 
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estavam previstas na lei e, se alguma vez alguém tivesse tido a veleidade de eliminar esses períodos, 

ele teria saído de imediato da “sala”, pois seguia regras das quais não abdicava, no entanto, na altura 

a oposição PS ficou. Lembrou que estávamos num órgão executivo e não um órgão parlamentar e, por 

isso, apelava a todos para cumprirem com as funções das quais estavam investidos. Defendeu que o 

parecer da CCDRN deveria ser lido na íntegra e o facto do ofício da entidade referir “e por 

determinação” do Senhor Vice-Presidente da CCDRN inquietava-o. ---------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que, no seu entender, era evidente que uma pessoa só podia 

pedir suspensão de algo que já lhe pertencesse. Lembrou que o Senhor Vereador Luís Sousa, quando 

interveio neste Câmara no PIP, tinha dito que iria enviar o processo para o Ministério Público, pois 

também defendia esta medida, ou seja, todo o processo deveria ser enviado para que os tribunais 

aferissem sobre tudo o que se tinha passado. Disse que, por tudo aquilo que o Senhor Presidente da 

Câmara tinha descrito neste reunião, o Senhor Vereador Luís Sousa deveria pedir desculpa e repor a 

verdade dos factos que estavam relatados nos comunicados do PSD. Disse que, garantidamente, 

todas as deliberações da Câmara seriam nulas ou anuláveis caso alguém participasse das reuniões e 

das votações sem estar correctamente e legalmente investido de funções como membro do órgão. -----

Senhor Vereador Manuel Durão deu as boas vindas ao Vereador Luís Sousa e desejou-lhe as maiores 

felicidades no desempenho das suas funções. Mais disse estar de acordo sobre a elevação e o 

respeito que o mesmo tinha colocado nos debates durante as reuniões do anterior mandato. ------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira felicitou o novo membro da Câmara e disse esperar que a sua 

participação fosse uma mais valia para o concelho de Baião. Disse que tinha acabado de terminar uma 

reunião com o Director Regional de Educação, para a qual tinha sido convidado, para se debater as 

questões do reordenamento da rede escolar e da requalificação das escolas, no entanto, a reunião 

acabou por se limitar à discussão da futura constituição dos mega agrupamentos de escolas, tendo 

sido informado da intenção de ser constituído um no concelho de Baião. Informou a Câmara de que 

tinha dito na reunião que, caso quisessem uma posição formal por parte da autarquia, teriam de ser 

ouvidos outros órgãos, designadamente, os Agrupamentos de Escolas, o Conselho Municipal de 

Educação e a Assembleia Municipal. Relativamente à questão da suspensão de mandato por parte de 

um vereador e a sua posterior substituição, no seu entender, a questão já tinha sido por demais 

debatida. Por isso, colocava a seguinte questão ao Senhor Vereador Luís Sousa: “Entende que na 

actuação da autarquia, do executivo e do gabinete jurídico, houve intenção de complicar e uma atitude 

de má fé no sentido de impedir a tomada de posse de um vereador do PSD?”. Disse fazer a pergunta 

em causa, pois se a resposta fosse não, como achava que ia ser, então o assunto estava resolvido e 

arrumado. Lembrou que todos sabiam que o Senhor Vereador Luís Sousa tinha tido um 

comportamento de respeito e de elevação no último mandato, mas também era verdade que as 

circunstâncias se tinham alterado, desde logo, porque agora também era Presidente da Comissão 

Política do PSD Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Paula Loureiro, interveio para reafirmar que o seu entendimento na matéria tinha sido totalmente 

imparcial, não tinha sido restritivo nem abrangente, tinha sido emitido “à letra da lei”, daí que mantinha 
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exactamente o que tinha escrito sobre o assunto, independentemente do teor do parecer da CCDRN. 

Relativamente à Dra. Joana Matos e ao seu pedido de suspensão de mandato, esclareceu que o que 

estava em causa era saber se à data a mesma detinha ou não os requisitos para o fazer o que, no seu 

entendimento, não se verificava. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara reiterou a pergunta do Senhor Vereador Paulo Pereira: “Houve ou 

não, no entendimento do Senhor Vereador Luís Sousa, má fé por parte do executivo e da jurista nesta 

questão?”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que na sala estava presente uma jurista que tinha o seu 

entendimento na matéria. No entanto, sublinhou que a interpretação tinha sido feita à “letra da lei” e 

todos sabiam que não existia lei nenhuma que não contemplasse uma excepção. Era por isso que, 

sobre os mesmos assuntos, poderiam existir várias interpretações jurídicas. Mas, o que era grave era 

que o Senhor Presidente da Câmara tivesse colocado em causa a honorabilidade do Vice-Presidente 

da CCDRN quando disse que ele “mandou” emitir o parecer. Em resposta ao Senhor Vereador Paulo 

Pereira, e independentemente das diferenças políticas, esclareceu que o que tinha dito tinha sido pelo 

facto da autarquia não ter estudado profundamente a questão, não ter providenciado as diligências 

suficientes para o esclarecimento total do assunto, ou seja, a Câmara não tinha feito o esforço que se 

impunha, mesmo junto da DGAL, para esclarecer a situação da Dra. Joana Matos. Sobre a 

intervenção do Senhor Vereador Luís de Carvalho aconselhou cautela quando este, não sendo jurista, 

dava garantidas da nulidade das deliberações da Câmara. -------------------------------------------------------- 

Dra. Paula Loureiro interveio, novamente, para dizer que, quando o Senhor Vereador Luís Sousa tinha 

estado presente na reunião de 14 de março, e ter feito uma intervenção durante o PIP, tinha-se 

referido a uma lei da maternidade que já estava revogada. A questão da maternidade, de índole 

particular da pessoa em causa, em nada mudava a sua opinião, ou seja, a Dra. Joana Matos, à data, 

não reunia os requisitos para usar o expediente da suspensão de um mandato do qual ainda não 

estava investida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira disse não ter compreendido a resposta à questão que tinha colocado 

ao Senhor Vereador Luís Sousa. Tinha perguntado se ele entendia que tinha havido má fé por parte 

deste executivo e do gabinete jurídico da autarquia. Se o Senhor Vereador Luís Sousa entendesse 

que sim, então a Câmara deveria continuar a discutir o assunto. --------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que aquilo que lhe tinha sido solicitado pela DGAL era para 

transmitir que os pareceres das entidades hierarquicamente superiores eram vinculativos. Esclareceu 

que apenas tinha lido o que estava no ofício da CCDRN, ou seja, “Na sequência da reunião havida a 5 

de Abril do corrente ano com o Senhor Vice-Presidente desta Comissão de Coordenação Regional e 

por determinação deste, cumpre emitir parecer sobre a situação abaixo descrita...”. Defendeu que 

todos deveriam adoptar medidas que qualificassem a vida democrática no concelho. Recordou que o 

Senhor Vereador Luís Sousa entregou o parecer da CCDRN na Câmara e disse que não se tinha 

pronunciado sobre o mesmo, mas, no seu entender, aí residia o erro, pois era na Câmara que o 

deveria ter feito e não através de comunicados. E referiu-se, ainda, ao teor dos mesmos que eram 
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extremamente graves, desde logo, a afirmação de que o Senhor Vereador Gil Rocha “implorou 

repetidamente” pela documentação e, por isso, pedia que o mesmo viesse a esta Câmara esclarecer 

se realmente tinha suplicado ou implorado qualquer coisa. Sobre esta matéria, chamou a atenção da 

Câmara para o parecer do Supremo Tribunal Administrativo. Defendeu que quando as pessoas tinham 

dúvidas sobre alguma coisa, não podiam acusar as outras de terem comportamentos 

antidemocráticos. Por tudo, disse que não queria crer que se tinha criado um facto político sobre uma 

questão legal e, sublinhou que, acima de tudo a Câmara agiu no sentido de salvaguardar a legalidade 

e a validade de todas as suas deliberações. ------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa lembrou que o Senhor Vereador Paulo Pereira tinha feito oposição 

durante mais tempo de que ele e, caso entendessem, poderia trazer à Câmara alguns dos 

comunicados do PS na altura, nos quais também se poderia dizer que não tinha havido respeito 

institucional para com o órgão. Seguidamente leu integralmente o parecer da CCDRN. --------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara destacou o primeiro parágrafo da página 3 do parecer, que diz “Em 

bom rigor, efetivamente só se poderá verificar uma suspensão (ou renúncia) ao mandato quando se 

está neste investido …”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que tinha lido o parecer na íntegra, mas o Senhor Presidente só 

tinha lido a parte que lhe interessava. Mas disse concordar com o Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas, quando tinha afirmado que este não era o sítio apropriado para se debater o assunto. ----------- 

Senhor Presidente da Câmara defendeu que se este não era o sítio apropriado para este debate, 

certamente os jornais também não o eram. ------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que o Senhor Presidente da Câmara também tinha feito o mesmo 

ao colocar o parecer da DGAL no site da autarquia e nos jornais. -------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que, em bom rigor, o que a Câmara tinha feito foi informar a 

população e a comunicação social em resposta a um comunicado do PSD sobre o assunto. -------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão defendeu que mesmo que o Senhor Vereador tivesse toda a razão 

jurídica sobre o assunto, não podia afirmar que não havia espaço para a democracia em Baião, e 

lembrou que ele não tinha respondido à questão do Senhor Vereador Paulo Pereira sobre a existência 

ou não de má fé por parte da Câmara e da jurista. Mais disse, que o Senhor Vereador Luís Sousa não 

podia fazer juízos de intenção desse tipo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que todos podíamos fazer juízos de valor, aliás o Senhor 

Presidente da Câmara tinha-o feito logo no início da reunião sobre o Vice-Presidente da CCDRN. ------ 

Senhor Vereador Manuel Durão esclareceu que todos podíamos fazer juízos de valor, mas não juízos 

de intenção, o que era bem diferente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Oferta de dois computadores”. A Câmara 

deliberou, por unanimidade e individualmente, aceitar a admissibilidade da referida proposta, a qual 

passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. ------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Assembleia Municipal de Baião – Ata do Encontro de Reflexão sobre a Proposta de lei N.º 

44/XII (Reorganização Administrativa Territorial Autárquica) - 24 de Março 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 I 

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

Senhor Vereador Luís Sousa reiterou que não concordava com forma como tinha sido promovido o 

encontro, pelos motivos que já tinha exposto na Assembleia Municipal, e desde logo por não estarem 

representados todos os partidos políticos. Sublinhou, ainda, que tinha sido solicitado ao Senhor 

Presidente da AMB para que pudesse adiar a data do encontro, considerando que coincidia com a 

realização do Congresso Nacional do PSD, mas tal não se tinha verificado. No entanto, registava a 

disponibilidade do mesmo para a realização de mais duas sessões, nas quais o PSD participaria com 

muito gosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português - Projeto de Resolução ____/XII/1.ª - 

“Não Prosseguimento do processo legislativo referente à proposta de lei n.º 44/XII/1.ª  – 

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. Gabinete do Secretário de Estado da administração Local e Reforma Administrativa - 

Resolução do Conselho de Ministros que criou uma equipa para os Assuntos do Território – 

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. SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto S.A. - Carta enviada à Secretária de Estado do 

Tesouro e Finanças solicitando a aprovação urgente do Plano de Investimentos – 

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. ------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa referiu que existiam verbas dos fundos 

comunitários para a execução de obras relacionadas com água e saneamento. A Câmara Municipal 

tinha assinado um contrato para fornecimento em alta e em baixa com as Águas do Douro e Paiva, 

tendo esta entidade assumido responsabilidades financeiras para com a autarquia. Assim, perguntou 
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se se estava a interferir com um contrato já assinado, ou seja, se as Águas do Douro e Paiva 

passariam a poder usar fundos comunitários para cumprir com os compromissos assumidos. ------------ 

O Senhor Presidente da Câmara descreveu todo o processo e diligências efectuadas sobre o assunto 

em causa e sublinhou que ainda estava em falta a libertação das verbas dos fundos comunitários para 

que as obras avançassem. Pelo exposto, a Câmara Municipal de Paredes tinha despoletado um 

processo, com o qual a Câmara de Baião estava de acordo, para enviar uma comunicação ao IRAR 

para que, junto das Águas de Portugal, se prossiga no cumprimento de todos os compromissos 

previstos no contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Relatório de Contas relativo à 

gestão da cantina e do bar municipais 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 V 

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

O Senhor Presidente da Câmara sublinhou o esforço, o trabalho e o rigor colocado pela Associação de 

Trabalhadores na gestão da cantina e do bar. A boa gestão tinha originado resultados positivos e a 

Associação trabalhava para garantir que os espaços eram geridos no sentido do interesse público. --- 

 
6. Associação de Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de Jacinto” - Relatório de 

Atividades e Contas 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 VI 

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

 
7. Centro Social de Santa Cruz do Douro - Relatório de Atividades e Documentos de Prestação 

de do 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 

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

 
8. Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro - Relatório de Atividades e Contas 

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 

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

 
9. Certificação legal das contas do Município de Baião – Relatório e parecer da Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas – Conhecimento 

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

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

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 
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10. Protocolo de cooperação entre a UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a 

Câmara Municipal de Baião para realização de estágios pedagógico-profissionais dos alunos 

finalistas dos cursos de Línguas e Relações Empresariais e Ciências da Comunicação - 

Ratificação – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de cooperação entre a UTAD – 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Câmara Municipal de Baião para realização de 

estágios pedagógico-profissionais dos alunos finalistas dos cursos de Línguas e Relações 

Empresariais e Ciências da Comunicação - Ratificação. -------------------------------------------------------------- 

 
11. Cedência de material à Junta de Freguesia de Valadares para o arranjo de parte do caminho 

da Rua do Outeirinho – 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 Cedência de material à Junta de 

Freguesia de Valadares para o arranjo de parte do caminho da Rua do Outeirinho. -------------------------- 

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

de Baião Santa Leocádia destinado à colocação da rede de iluminação pública na Rua da 

Eira, no valor global de 2.337,00 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 entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Baião Santa Leocádia destinado à colocação 

da rede de iluminação pública na Rua da Eira, no valor global de 2.337,00 Euros. ---------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa questionou se ainda estavam em vigor os mesmos critérios para a 

transferência de verbas para as Juntas de Freguesia. Após, o Senhor Presidente da Câmara ter 

respondido que sim, solicitou uma relação dos valores referentes a 2011 pois não estava na posse 

desses dados. O Senhor Presidente informou que o valor global dos protocolos para as juntas estava 

discriminado na Conta de Gerência 2011. Relativamente ao ano de 2012, o responsável, da 

contabilidade, Dr. Rangel, iria preparar essa relação para enviar ao Senhor Vereador Luís Sousa. 

Referiu, ainda, que não era habitual serem celebrados protocolos para colocação de iluminação 

pública, no entanto, esta proposta advinha do facto de se tratar de um lugar muito isolado e 

considerando que a junta de freguesia tinha possibilidade de realizar os trabalhos e forma menos 

dispendiosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador José Carlos Póvoas declarou, uma vez mais, que desde que as obras se 

justificassem estava de acordo com a celebração de protocolos adicionais. ------------------------------------- 

 

13. 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 XIII). A 

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

 

14. Oferta de dois computadores – 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 proposta foi retirada da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Inscreveu-se o munícipe Fernando Matos, residente na Casa do Souto, Ervins, Freguesia de Ovil para 

colocar as seguintes questões: Se a Câmara Municipal estava de boa situação financeira qual a razão 

para não assumir as suas responsabilidades na gestãoo do bem público, uma vez que continuava a 

ilegalidade da ocupação de espaço público no lugar de Ervins. Assim, se não era por falta de 

capacidade financeira, então seria por falta de capacidade técnica ou engenho político para se 

continua a manter uma lage de cimento colocada num caminho público antigo, situação da qual o 

Senhor Vereador Luís de Carvalho tinha conhecimento, e que não era concordante com o discurso do 

Senhor Presidente sobre o turismo, património e natureza. Reiterou que, se após a denúncia do caso, 

a situação mesmo assim continuava a não ser resolvida, apenas poderia deduzir que havia leviandade 

e falta de capacidade técnica e política para resolver o caso. Como cidadão, perguntou o porquê das 

obras do mandato deste executivo serem tão mínimas, uma vez que, se construía um anexo, ao qual 

se chamava um pólo escolar; se destruíam as piscinas e substituíam-se por um tanque e se construía 

um muro na entrada da vida, com uns painéis mínimos, e sobre o qual tinha dúvidas sobre a bondade 

da legalidade do mesmo, para além de entender que se tratava de uma desqualificação da entrada da 

vila. Disse que ficava apreensivo pois no seu entender a Câmara funcionava nos mínimos. --------------- 

Senhor Presidente da Câmara solicitou que o Senhor Fernando Matos enviasse os ofícios sobre a 

questão da alegada ocupação do caminho público ao Senhor Vereador Luís de Carvalho, vereador 

com a competência delegada na matéria, para que posteriormente lhe fosse endereçada uma resposta 

oficial. Relativamente às considerações políticas que fez, e que já eram conhecidas, não fazia 

qualquer tipo de comentário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 17:00 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 _________________________________________ 


