
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º25 da Reunião Ordinária de 26.12.2012 

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                                                                                                          1/7 

 
 
 

ATA     N.º 25 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
 

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro 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 em Exercício, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e os 

Exmos. Membros da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar de férias. ------------------------------------------- 

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

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

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 12 de Dezembro de 2012, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Recrutamento de um(a) trabalhador(a), 

para substituição de uma trabalhadora que se encontra em gozo de licença parental”. A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida proposta, a qual passou a integrar a 

ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. ---------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício convidou os presentes para as seguintes iniciativas: 

Cantar das Janeiras no Edifício dos Paços do Concelho, dia 5 de janeiro; Teatro no Auditório Municipal 

“A Boneca Abandonada” e “Falar Verdade a Mentir” pelo Teatro “A Filandorra”, respectivamente nos 

dias 9 e 17 de Janeiro; iniciativa Aqua Baião na Piscina Municipal, no dia 16 de Janeiro; concerto 

musical no Auditório Municipal promovido pela Névio’s Band, no dia 19 de Janeiro e o Encontro 

Concelhio de Cantadores de Janeiras no Mosteiro de Santo André de Ancede, no dia 26 de Janeiro. --- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu fez um balanço anual no que respeita à formação profissional. 

Sublinhou que o ano de 2012 encerrava um ciclo, que no seu entender, era muito positivo. Disse que 

tinha visitado, como habitualmente, todas as turmas de formação e ouviu das próprias pessoas aquilo 

que considerava de mais positivo nestas acções, ou seja, a importância da formação como forma de 

valorização pessoal e profissional, para além de contribuir significativamente para uma maior 

comunicação e interacção familiar, desde logo, no apoio e acompanhamento da vida escolar dos 

filhos. Continuou a sua intervenção lamentando que no futuro a formação não continuasse a seguir o 

caminho percorrido com os cursos EFA. No que respeitava ao ano de 2013, sublinhou que teria de se 

aguardar pelas directrizes que iriam ser emanadas pelo Governo, não podendo, por isso, adiantar 

mais informação à Câmara. De seguida, louvou o bom ambiente sentido nas reuniões de Câmara, 

sublinhando que o mérito estava do lado das duas bancadas, pois todos se pautavam pela máxima 

cordialidade e correcção o que revelava uma grande maturidade democrática, sentido de 

responsabilidade e elevação. Era, por isso, um exemplo que deveria ser seguido pelos altos dirigentes 

da governação do país. Por fim, desejou a todos os presentes um bom ano de 2013. ----------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas agradeceu as palavras simpáticas da Senhora Vereadora Ivone 

Abreu e retribuiu os votos de um bom ano novo a todos. Afirmou que 2012 iria acabar como um ano 

“perdido” no serviço à causa pública, pois o dia a dia das pessoas estava a ser esmagado e o trabalho 

estava a ser desqualificado, especialmente no que se referia ao pagamento das horas extraordinárias 

que iriam sofrer um corte brutal e insustentável para a vida dos trabalhadores. Por isso, fazia votos 

para que em 2013 houvesse uma reposição do valor do trabalho e para que o Senhor Presidente da 

República fosse “iluminado” no sentido de “chamar” os responsáveis para chegarem a um consenso, 

pois este não era o caminho certo a seguir na defesa dos interesses do nosso país. ------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. CIM-TS – Projecto de diploma relativo ao Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto 

das Entidades Intermunicipais – Conhecimento 

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

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

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

 

2. Dolmen - Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega - 

Assembleia Geral Ordinária – 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. Fixação de preços de venda da Ginja do Convento produzida na Quinta do Mosteiro de 

Santo André de Ancede - 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 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. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Gestaçô destinado à aquisição de material para a “Beneficiação da Calçada do Casal”, 

“Beneficiação do Caminho dos Outeirinhos” e “Execução de diversos suportes para 

contentores do lixo” no valor de 1.271,80 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 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 celebração de protocolo entre com a 

Junta de Freguesia de Gestaçô destinado à aquisição de material para a “Beneficiação da Calçada do 

Casal”, “Beneficiação do Caminho dos Outeirinhos” e “Execução de diversos suportes para 

contentores do lixo” no valor de 1.271,80 Euros. ------------------------------------------------------------------------ 
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5. Arranjos exteriores da área envolvente ao cemitério de Gestaçô – Aprovação de projecto – 

Proposta 

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

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

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

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

Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa referiu que a proposta lhe tinha suscitado algumas 

dúvidas uma vez que se tratava da aprovação de um projecto. Por isso, perguntou qual a razão para a 

proposta necessitar de ser submetida ao órgão para aprovação. --------------------------------------------------- 

Após a devida autorização o Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, informou de que se tratava de 

uma obra realizada por Administração Directa, que tinha um projecto associado e, por isso, carecia de 

ser submetida à Câmara para aprovação. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas informou ter sido contactado pelo proprietário dos terrenos junto 

ao cemitério de Gestaçô, Sr. António Mota, que lhe disse ter já pedido por diversas vezes uma 

audiência com o Senhor Presidente e também alguns esclarecimentos à Câmara sobre o projecto e, 

segundo o relato do munícipe, as respostas tinham sido nulas ou vagas. Acrescentou que, ainda 

segundo o munícipe, os terrenos eram de natureza privada e o projecto iria provocar um corte numa 

“serventia” de águas e, por isso, antes da Câmara tomar uma decisão, disse que no seu entender o 

proprietário deveria ser chamado para se alcançar um acordo de forma a evitar problemas futuros. ----- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou que as propostas submetidas à Câmara eram 

elaboradas e precedidas de todos os pressupostos para que as respectivas deliberações fossem 

tomadas dentro da legalidade e salvaguardando sempre o interesse público. Sobre a proposta em 

causa, informou de que o terreno foi adquirido pela Junta de Freguesia de Gestaçô para as obras de 

ampliação do cemitério, pelo que todas as questões deveriam ser colocadas aquela entidade, uma vez 

que a Câmara apenas estava a prestar apoio na elaboração do projecto dos arranjos exteriores. Em 

suma, o que a Câmara estava a aprovar era o projecto de arranjos urbanísticos num terreno adquirido 

pela Junta de Freguesia de Gestaçô. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a devida autorização o Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, informou de que no local 

existiam tubos particulares de passagem de águas na via pública, sendo certo que quando estava em 

causa o interesse público os mesmos teriam de ser retirados. No entanto, apesar de não ser da sua 

responsabilidade, a Câmara iria salvaguardar a questão da passagem das águas. Mais informou de 

que já tinha marcado uma reunião no local com o munícipe em causa para lhe prestar todos os 

esclarecimentos, para lhe dar a conhecer o projecto e para ouvir as suas preocupações. No entanto, 

quando no dia marcado se dirigia para o local foi contactado pelo Sr. António Mota que lhe disse não 

falar com subalternos, ficando a reunião sem efeito. ------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão sublinhou que pelos factos já relatados, o que a Câmara iria votar era 

a aprovação do projecto de arranjos urbanísticos e todas as questões a dirimir, ou não, eram para ser 

tratadas entre o munícipe e a junta de freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador José Carlos Póvoas realçou o facto da questão da passagem das águas ficar 

salvaguarda pela Câmara. De seguida perguntou se a Junta de Freguesia de Gestaçô tinha adquirido 

os terrenos ao Sr. António Mota. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a devida autorização o Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, informou de que a Junta de 

Freguesia de Gestaçô adquiriu os terrenos aos respectivos proprietários e não ao Sr. António Mota. --- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que em relação ao munícipe em causa, como em 

relação a todos, a Câmara estava sempre disponível para solucionar os problemas das pessoas e 

para salvaguardar a legalidade e o interesse público. No entanto, realçou que no caso em apreço, 

quando os serviços da autarquia, na pessoa do Chefe de Divisão, se tinham disponibilizado para ir ao 

local reunir com a pessoa em causa, a mesma tinha telefonado para dizer que não aceitava falar com 

subalternos, no seu entender, e perante esta resposta, a Câmara mais não poderia fazer. A Câmara 

estava sempre disponível para fazer parte da solução, assim as outras partes também o quisessem. --- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho, para contextualizar a questão, informou de que o munícipe tinha 

procedido à colocação de uma vedação sem prévia autorização por parte da Câmara Municipal. Pelo 

facto tinha sido notificado pelos serviços para regularizar a situação, de acordo com os pareceres dos 

técnicos da autarquia que não aceitou. Posteriormente foi pedido um parecer à CCDRN, que teve o 

mesmo entendimento dos técnicos da autarquia, e apenas nesse momento o munícipe tinha tido a 

humildade de pedir a devida autorização à Câmara. ------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que perante os esclarecimentos do Senhor Presidente da 

Câmara em Exercício e do Chefe de Divisão, pedia a suspensão dos trabalhos para que pudesse 

contactar com o munícipe e obter esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício deu por suspensos os trabalhos para o efeito solicitado. -- 

Após retomados os trabalhos, o Senhor Vereador José Carlos Póvoas deu conhecimento à Câmara de 

que tinha falado com o Sr. António Mota e que este lhe tinha confirmado que os terrenos adjacentes 

ao cemitério não eram da sua pertença. Pelo exposto, disse que estava de acordo com os pareceres 

técnicos da autarquia e que, por isso, votaria a favor da proposta. ------------------------------------------------- 

 

6. Minuta de protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa “Rancho Folclórico As Ceifeiras de Valadares” – 

Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Cultural e Recreativa “Rancho 

Folclórico As Ceifeiras de Valadares”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Minuta de protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Ecosimbioses – 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 a minuta de protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Ecosimbioses. -------------------------------------- 

 

8. 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 VIII). A 

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

 

9. Recrutamento de um(a) trabalhador(a), para substituição de uma trabalhadora que se 

encontra em gozo de licença parental – Proposta 

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

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

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

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

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

 

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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


