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ATA     N.º 13 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2012 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 13 de junho de 2012, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Senhor Vereador Luís Sousa. O Senhor Vereador 

Luís Sousa apresentou declaração de voto, que fica anexa e faz parte integrante desta ata. --------------- 
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Senhor Vereador Luís Sousa declarou que na última reunião de Câmara, aquando da intervenção do 

munícipe Fernando Matos, o Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que propunha à Câmara que os 

assuntos relacionados com os seus Pelouros fossem analisados antes da reunião, o que não era 

correcto e essas declarações não estavam vertidas na ata. Assim, não tinha ficado plasmado na ata 

que durante a reunião se verificaram comportamentos que possivelmente despoletaram outros 

comportamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho esclareceu que, no seu entender, os munícipes deveriam ter 

intervenções construtivas e revestidas de boa fé e foi isso que disse na última reunião de Câmara, pois 

todos os presentes tinham verificado que a pessoa em causa não estava de boa fé. ------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara lembrou que a Câmara Municipal tinha um regimento aprovado por 

unanimidade e que o mesmo deveria ser cumprido, quer no período de antes da ordem do dia, quer no 

período da ordem do dia e igualmente no período de intervenção do público. Sublinhou que a própria 

democracia era feita por regras e, por isso, apelou a todos para que cumprissem o regimento e para 

que fossem assertivos nas suas intervenções. --------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou que efetivamente na última reunião a intervenção do Senhor 

Vereador Luís de Carvalho tinha sido no sentido das intervenções no Período de Intervenção do 

Público fossem feitas de boa fé, numa perspectiva construtiva e não de afronta e de ataques pessoais, 

como foi o que aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas sublinhou que os regimentos e regulamentos eram para ser 

cumpridos para que também a ordem democrática se cumprisse. Por isso, todos os esclarecimentos e 

intervenções proferidas em sede de reunião de Câmara deveriam ser feitos de forma oficial. Mais 

disse que o executivo era para decidir e situações como as que se tinham passado na última reunião 

estavam a constantemente repetir-se e tal não deveria acontecer. ------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas “Atribuição da Medalha de Ouro do Município 

de Baião ao Rancho Folclórico de Baião”, “Implementação do serviço atividades de Verão, para 

as crianças em idade pré-escolar, no Jardim de Infância do Pranhô”, “Piscina Municipal 

Descoberta de Campelo - Alteração de Preços” e “Piscina Municipal Descoberta de Santa 

Marinha do Zêzere - Alteração de Preços”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 

admissibilidade das referidas propostas, as quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem 

discutidas e votadas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa usou da palavra para fazer uma declaração política a propósito da 

decisão da Comissão Política do PSD Baião em retirar a confiança política ao Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas. Esta declaração fica anexa e faz parte integrante desta ata. ------------------------------------ 
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Senhor Vereador Paulo Pereira informou a Câmara de que a piscina municipal descoberta de Campelo 

tinha sido já testada com sucesso e que a inauguração iria realizar-se no próximo dia 1 de julho, 

convidando todos os presentes para se associarem à mesma. ----------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho referiu-se à intervenção do Senhor Vereador Luís Sousa na última 

reunião de Câmara quando “condenou” o facto do Senhor Presidente da Câmara, no discurso que 

proferiu no dia da manifestação contra o encerramento do Tribunal de Baião, se ter referido ao 

hipotético encerramento das finanças e segurança social, dizendo que o mesmo não teve respeito e 

regras de educação. No entanto, referiu, todos deveriam ser coerentes nas suas posições pois, antes 

da manifestação decorrida no dia 10 de junho, o PSD Baião tinha emitido uma comunicação, datada 

de 6 de junho, na qual o Senhor Vereador Luís Sousa afirmava que estava contra o encerramento de 

outros serviços no concelho como as finanças e a segurança social. Ou seja, o Senhor Vereador Luís 

Sousa pronunciou-se antes do Senhor Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal sobre o 

assunto e depois criticava-os quando eles estavam a defender os interesses de Baião. Deixou, pelo 

exposto, um protesto contra a incoerência das declarações do Senhor Vereador Luís Sousa na 

Câmara e na Comunicação Social. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas pediu a palavra para prestar os seguintes esclarecimentos à 

Câmara: Quanto às posições politico-partidárias sempre defendeu que as mesmas deveriam ficar fora 

das reuniões do órgão executivo que eram apenas para tratar dos interesses dos baionenses e do 

concelho. Ele, Vereador José Carlos Póvoas, era cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal de 

Baião e era militante fundador do PSD. Não passava à situação de vereador independente pois 

continuava a ser militante do PSD. Era vereador e tinha sido eleito pelo povo nas listas do PSD para 

defender os interesses dos baionenses. Tudo o resto não passava de mera política. ------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa esclareceu que nunca tinha dito que o Senhor Presidente da Câmara 

tinha sido malcriado, o que disse era que o mesmo se tinha alongado nas suas declarações e por isso, 

no seu entender, tinha faltado ao respeito a quem estava na manifestação e não tinha cumprido as 

regras da boa educação. Respondendo ao Senhor Vereador Luís de Carvalho clarificou que sempre 

disse que estava contra o encerramento dos serviços mencionados, mas não tinha dito que estava a 

favor do Senhor Presidente da Câmara na manifestação declarar que relativamente aos serviços em 

causa a Câmara Municipal poderia assumir a responsabilidade pelos mesmos. Sobre a intervenção do 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, disse que as discussões internas dos partidos não eram para 

serem trazidas às reuniões de Câmara e esclareceu que o documento que tinha apresentado era 

válido e emanado da Comissão Política Concelhia do PSD Baião e, ao abrigo dos estatutos do partido, 

o Senhor Vereador José Carlos Póvoas tinha de cumprir com as deliberações da mesma. ----------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para responder à intervenção anterior e 

esclarecer que o seu lugar de vereador não dependia de qualquer Comissão Política Concelhia. Mais 

disse, que não se admirava e até entendia que a Comissão Política Concelhia do PSD Baião lhe 

tivesse retirado a confiança política, pois ele também nunca tinha dito que tinha confiança política ou 

que reconhecia competência à Comissão Política Concelhia do PSD Baião. ------------------------------------ 
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Senhor Vereador Luís Sousa esclareceu que não tinha dito que o Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas deixava de ser vereador, o que disse era o que estava plasmado no documento apresentado, 

ou seja, a Comissão Política Concelhia do PSD Baião retirou-lhe a confiança política e essa decisão 

deveria ser respeitada por todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara prestou a seguinte informação à Câmara sobre o Tribunal de Baião. Na 

audiência que tinha tido com o Chefe de Gabinete da Ministra da Justiça, juntamente com o 

representante da Ordem dos Advogados e do Presidente da Associação Empresarial de Baião, tinham 

sido informados de que o documento ainda não estava fechado. De seguida, tinham sido recebidos 

pelos Grupos Parlamentares do PS, Verdes e Bloco de Esquerda, tendo sido agendadas para dia 19 

de junho audiências com os restantes grupos parlamentares (CDS-PP, PSD e PCP). No entanto, como 

o Tribunal da Comarca Judicial de Baião passou a não integrar o “Quadro de Referência para a 

Reforma da Organização Judiciária”, contactou com o Chefe de Gabinete da Ministra da Justiça, no 

dia 18 de junho, que o informou que o Tribunal passaria a ser classificado como “instância judicial” e, 

segundo a Ordem dos Advogados, tal era equivalente à situação atual. Pelo facto, tinha solicitado o 

cancelamento das reuniões com os grupos parlamentares e estava em diálogo permanente com a 

Ordem dos Advogados e a Associação Empresarial de Baião para que o assunto continuasse a ser 

devidamente acompanhado no sentido de se evitar um possível esvaziamento dos serviços do 

Tribunal de Baião, defendendo assim o interesse do concelho e das pessoas. --------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

EB 2,3 de Santa Marinha do Zêzere e as estagiárias Diana Filipa da Cunha Reis e Ângela 

Filipa Macedo Meneses - 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 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 proposta. --------------------------------------------- 

 

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

Teixeiró destinado à obra de “Pavimentação da Rua do casal”, no valor de 10.000,00 Euros – 

Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Teixeiró destinado à obra de “Pavimentação da Rua do 

casal”, no valor de 10.000,00 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Gôve 

destinado às obras de “Beneficiação do Caminho da Seixeira - 1.ª Fase” e “Beneficiação da 

Rua do Rato”, no valor de 14.000,00 Euros – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 celebração de protocolo entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Gôve destinado às obras de “Beneficiação do Caminho 

da Seixeira - 1.ª Fase” e “Beneficiação da Rua do Rato”, no valor de 14.000,00 Euros. ---------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que o apoio da Câmara Municipal estava aquém do 

orçamento apresentado e, por isso, entendia que no futuro se pudesse apoiar quem trabalhava. --------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que o Senhor Presidente da Junta do Gôve já o tinha 

contactado sobre esta questão e assim que possível poder-se-ia aprovar um protocolo adicional. ------- 

 

4. Alteração ao actual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de 

sentido único no arruamento norte entre a Praça D. Manuel de Castro e a Rua de Camões – 

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 alteração ao actual Regulamento 

Municipal de Trânsito - Colocação de sinalização de sentido único no arruamento norte entre a Praça 

D. Manuel de Castro e a Rua de Camões. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Concurso Público de Concessão do Bar da Praia Fluvial 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 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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

6. Concurso Público de Concessão do Bar do Pavilhão Multiusos de Baião – Proposta 

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

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

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 proposta e submeter o assunto à 

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



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º13 da Reunião Ordinária de 27.06.2012 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          6/10 

7. Concurso Público de Concessão do Bar da Piscina Municipal Descoberta 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 

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, aprovar proposta e submeter o assunto à 

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

 

8. Concurso Público de Concessão do Bar da Piscina Municipal Descoberta 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 

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 proposta e submeter o assunto à 

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

Senhor Vereador Paulo Pereira questionou a possibilidade destes concursos serem ratificados pela 

Assembleia Municipal para permitir uma exploração imediata dos equipamentos. A Dra. Paula Loureiro 

do Gabinete Jurídico, por decisão da Câmara, ficou de remeter o assunto para colher parecer da IGAL 

 

9. Normas provisórias de utilização da Piscina Municipal Descoberta de Campelo – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar as normas provisórias de utilização da 

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

 
10. Normas provisórias de utilização da Piscina Municipal Descoberta 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 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 as normas provisórias de utilização da 

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

 

11. Pedido de Destaque de Parcela de Terreno – Local: Lenteiro, Teixeira - Requerente: Rosa 

Alves Vaz Ribeiro Araújo – 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 XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 
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é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta atendendo 

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

 

12. Alteração ao alvará de loteamento urbano 5/98 - Local: Míguas – 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 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 atendendo 

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

 
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. Atribuição da Medalha de Ouro do Município de Baião ao Rancho Folclórico 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 

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. Implementação do serviço atividades de Verão, para as crianças em idade pré-escolar, no 

Jardim de Infância do Pranhô – 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 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 implementação do 

serviço atividades de Verão, para as crianças em idade pré-escolar, no Jardim de Infância do Pranhô. - 

Senhor Vereador Luís Sousa deu os parabéns aos Senhor Vereador do Pelouro da Educação pela 

iniciativa que possibilita o estímulo das crianças para novas aprendizagens. ----------------------------------- 

 
16. Piscina Municipal Descoberta de Campelo - Alteração de Preços – 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 
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certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

 
17. Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do Zêzere - Alteração de Preços – 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Inscreveu-se o munícipe José Pedro Durão, residente no Caminho das Laceiras, Freguesia de Baião 

(Santa Leocádia), que entregou cópia da sua declaração para ser anexada a esta ata. Perguntou, 

ainda, ao Senhor Presidente da Câmara sobre a forma como tinha sido recebido pelo Chefe de 

Gabinete da Ministra da Justiça, a propósito do encerramento do Tribunal de Baião, e sobre o facto 

dele se ter baseado num documento “pirata”. Referindo-se ao investimento na Mosteiro de Ancede, 

afirmou que se tratava de um lugar horroroso, de onde não se via o rio, e não era pelo facto de ser o 

Arquiteto Siza Vieira a desenvolver o projeto que iria levar as pessoas ao local. ------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou explicações de natureza política em relação aos assuntos 

colocados e as questões técnicas foram endereçadas aos serviços técnicos (Divisão de Urbanismo e 

Gabinete Técnico Florestal) de forma a que no prazo estipulado por lei e de modo fundamentado se 

esclareça o munícipe sobre os procedimentos administrativos e técnicos adoptados. ------------------------ 

Assim, o Senhor Presidente da Câmara apresentou os seguintes esclarecimentos ao munícipe: Não 

era dever da Câmara Municipal dar conhecimento de normas e legislação emanadas do Governo, mas 

sim agir em conformidade e no espírito do cumprimento da Lei. Como o munícipe sabia, os pareceres 

técnicos municipais sempre foram desfavoráveis e, por isso, com o objetivo de ir ao encontro dos 

interesses legítimos dos munícipes abrangidos, a autarquia solicitou um parecer externo a uma 

entidade credível que tinha ido ao encontro dos pareceres da autarquia. A Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) também tinha solicitado um parecer à DGF que não 

correspondeu ao solicitado. Sobre os pedidos de informação prévia e a reapreciação do risco de 

incêndio sublinhou que eram questões técnicas e, por isso, seriam endereçadas aos respetivos 

serviços, Divisão de Urbanismo e Gabinete Técnico Florestal. Ressalvou que o assunto seria avaliado 

e caso não houvesse justificação para os atrasos referidos pelo munícipe, designadamente na 

emissão de certidões, a Câmara Municipal assumiria as suas responsabilidades. Relativamente ao 

facto do munícipe dizer que existiam autarquias que não tinham aplicado a lei, referiu que cada uma 

responderia por si e pelas suas ações. Sobre o novo mapa de risco informou de que o mesmo já tinha 

sido aprovado na CMDFCI. Terminou a discussão deste assunto, sublinhando que aplicar a lei tinha 

sido uma manifestação de coragem e esclareceu que existiam consequências diretas para os 
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Presidentes das Câmaras Municipais e demais responsáveis políticos que, perante pareceres internos 

e externos, agissem com dolo contra a lei. -------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à segunda questão colocada pelo munícipe, o Senhor Presidente da Câmara informou 

de que a reunião tinha corrido bem, estava acompanhado com o representante da Ordem dos 

Advogados e Presidente da Associação Empresarial de Baião, e o Ministério da Justiça tinha ficado a 

conhecer a determinação de todos em defender a Justiça em Baião. Quando confrontado com essa 

determinação, o Chefe de Gabinete informou de que o encerramento do Tribunal de Baião estava 

plasmado num documento “pirata”, facto com o qual todos tinham ficado incrédulos. Pelo exposto, 

destacou que a Câmara tinha agido bem e de forma célere, em diálogo com a Ordem dos Advogados 

e a Associação Empresarial de Baião, que tinham feito chegar as suas preocupações à autarquia, e 

tomou-se uma atitude de firmeza e de intransigência na defesa da justiça em Baião. Sobre a questão 

do investimento em Ancede, informou de que tudo estava a ser feito em diálogo com a Direção 

Regional da Cultura, a Rota do Românico e a Câmara Municipal de Baião, em prol da defesa de um 

património de grande valor para o concelho. ----------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa usou da palavra para referir que o Senhor Presidente da Câmara tinha 

recebido uma advertência do Chefe de Gabinete da Ministra da Justiça por se ter promovido uma 

manifestação antes da audiência no Ministério. Mais disse, que se tinha dado a entender que a 

manifestação tinha feito o Governo mudar de decisão, quando havia um estudo prévio que ditava o 

não encerramento do Tribunal de Baião e tinha sido assumido pelo Governo que o documento no qual 

se baseou a manifestação tinha sido “pirateado”. Por isso, reiterou, não se ficasse com a ideia que foi 

a manifestação que provocou uma alteração. ---------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara respondendo à intervenção anterior esclareceu o seguinte: A audiência 

com o Chefe de Gabinete da Ministra da Justiça tinha sido agendada após a marcação da 

manifestação pública de 10 de junho. A ANMP convocou todos os Presidentes das Câmaras 

Municipais, em relação aos quais estava previsto o encerramento dos tribunais e nesse grupo estava 

incluído o Município de Baião. Não era qualquer Chefe de Gabinete que advertia um Presidente de 

Câmara e também não era qualquer partido político que lhe dizia como deveria actuar na defesa dos 

interesses de Baião. Por fim, lembrou que também o Senhor Vereador Luís Sousa se tinha 

manifestado publicamente, e bem, contra o encerramento do tribunal de Baião durante a manifestação 

e presumia que o mesmo tinha agido de boa fé tal como todos os que lá estavam presentes. ------------- 

 
 
 
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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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