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ATA     N.º 23 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
 

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

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

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausência: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar em representação do Município. -------------- 

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

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 13 de novembro 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, “Permuta de terreno sito no Lugar do 

Forno, Mesquinhata”. 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. -------------------------- 

Foi ainda aprovada a antecipação do horário da próxima reunião de Câmara para as 09H30. ------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício convidou os membros da Câmara para os seguintes 

eventos: inauguração do Centro de Estudos e Documentação do Doutor Orlando de Carvalho, dia 1 de 

dezembro; teatro “Troca-Tintas” com o Grupo de Teatro do Orfeão da Foz do Douro, dia 2 de 

dezembro; fins-de-semana gastronómicos promovidos pelo Turismo Porto e Norte, durante os dias 7 a 

9 de dezembro sendo que no dia 8 também haveria animação de rua com a intervenção de alguns 

grupos do concelho e o Atelier de Natal na Biblioteca Municipal com uma peça de teatro baseada num 

“Conte de Natal” de Charles Dickens e realização de trabalhos manuais, no dia 19 de dezembro. ------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas declarou que estávamos num estado preocupante, no qual para 

quem tinha emprego estava difícil e para quem não tinha era impossível viver. Por isso, disse que no 

seu entender se deveria encontrar uma nova dinâmica, uma empresa por exemplo, que através da 

qual a autarquia pudesse legalmente dar um maior apoio às pessoas e um melhor futuros aos 

baionenses. Assim, a sua sugestão era que se colocassem todos os departamentos da Câmara a 

pensar numa forma para que esta pudesse vir a funcionar como um motor de criação de melhores 

condições de vida às pessoas e para criar algo que servisse toda a população de forma transversal. 

Seguidamente, terminou a sua intervenção informando a Câmara de que tinha recebido uma carta 

anónima e para que constasse a mesma ficou apensa e faz parte integrante desta acta. ------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa deixou duas questões ao executivo: a primeira prendia-se com a criação 

de 5 novos postos de trabalhos previstos no mapa de pessoal, apresentado aquando da proposta de 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012, designadamente se eram destinados a integrar 

novos funcionários ou se se tratava de uma reclassificação de funcionários já existentes na autarquia 

e, assim sendo, quem seriam esses funcionários. A segunda questão, referia-se ao posto de 

abastecimento de combustíveis em Campelo, uma vez que havia uma passagem de informação de 

que o proprietário não possuía disponibilidade financeira para avançar com o projecto. Assim, pediu 

esclarecimentos à Câmara, uma vez que o prazo do projecto para a deslocalização do posto poderia 

ser ultrapassado face aos atrasos verificados. --------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão disse comungar das preocupações sociais do Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas e disse que, no seu entender, a Câmara tinha o dever imperativo de, em articulação 

com IPSS´s, puder ir ainda mais além no apoio às necessidades mais urgentes das pessoas. ------------ 

Senhor Vereador Luís de Carvalho referiu comungar igualmente das preocupações manifestadas 

pelos Senhores Vereadores José Carlos Póvoas e Manuel Durão e, ao mesmo tempo, lamentar que o 

governo português não tivesse essa mesma sensibilidade para colocar as pessoas em primeiro lugar. 

Disse que o Senhor Presidente da Câmara e restante executivo tinham a plena consciência de que o 
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apoio às pessoas mais carenciadas estava no topo das prioridades da autarquia. Sublinhou, ainda, a 

sensibilidade e o conhecimento intelectual e empírico do Senhor Presidente da Câmara e que 

certamente iria dar um importante contributo para o desenvolvimento do país e para a implementação 

de uma política de valorização das pessoas. ----------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas destacou o facto de na matéria em causa todos estarem de 

acordo, os caminhos para alcançarem os objectivos poderia era ser diferente. Disse concordar com o 

Senhor Vereador Manuel Durão no que se referia ao imperativo moral da Câmara e disse que se 

poderia avançar com uma parceria com as IPSS’s para a criação de uma empresa de serviços sociais.  

Senhor Vereador Luís Sousa lembrou que aquando da discussão das GOP para 2013 tinha defendido 

o investimento nas pessoas, um maior apoio às famílias e a criação de projectos para apoiar as 

pessoas e os seus familiares ao nível da alimentação, habitação e saúde. Sublinhou que também a 

classe média estava a passar por grandes dificuldades e, por vezes, por vergonha não se dirigiam às 

instituições para solicitar apoio. Disse não concordar com a perspectiva de se criar um regime de uma 

empresa de prestação de serviços, cuja aplicação poderia vir a ser muito complicada e poderia criar 

uma dependência exagerada em relação à Câmara Municipal e à obrigação de contratação de novos 

colaboradores. Relativamente ao Fundo de Solidariedade Social, afirmou que o seu apoio chegava às 

pessoas que o vinham solicitar mas ainda não chegava às pessoas da classe média. Relativamente ao 

governo defendeu que não competia apenas ao PSD mas também ao PS, e no caso o Senhor 

Presidente da Câmara tinha responsabilidades acrescidas, de apresentarem propostas alternativas. --- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que o Senhor Presidente da Câmara e o Secretário Geral do 

PS sabiam o pensamento das pessoas e do partido e apresentavam propostas concretas, pena era 

que o Governo não as ouvisse e continuasse a seguir, de forma isolada, uma política que levava à 

recessão, ao desemprego e à degradação da qualidade de vida das pessoas. Acrescentou que não 

tinha a menor dúvida de que quando o Dr. António José Seguro fosse primeiro-ministro iria mudar de 

política e implementar medidas de apoio social, de crescimento económico e de criação de emprego 

no país. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que o Senhor Presidente da Câmara tinta tido a oportunidade de 

defender os interesses de Baião e do interior, no programa da RTP Prós e Contras, e não o tinha feito, 

tendo apenas falado em nome e na perspectiva do partido e, por isso, disse que, no seu entender, 

quando as pessoas ocupavam determinados lugares isso não significava que iriam continuar a 

defender as mesmas coisas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que, na sua opinião, o Secretário Geral do PS e o 

Presidente do PSD eram “farinhas iguais mas em sacos diferentes. O saco de um dizia PS e o saco do 

outro dizia PSD”. Acrescentou que lhes faltava sensibilidade e conhecimento empírico da vida para 

poderem governar o país. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu-se, em primeiro lugar, à questão dos Mega 

Agrupamentos de Escolas, recordando, uma vez mais todo o processo, do qual já tinha dado 

conhecimento à Câmara. Referiu que tinha sido convidado para uma reunião na DREN, tendo também 
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sido convidados os Senhores Directores dos Agrupamentos de Escolas. Relembrou que essa primeira 

reunião foi realizada separadamente e foi-lhe transmitido que a questão da criação dos mega 

agrupamentos era para avançar caso houvesse consenso para tal, no entanto, na reunião com os 

Directores dos Agrupamentos a mensagem foi que o processo era para avançar independentemente 

do resto. Na altura, disse ter informado que o parecer do município seria sempre em articulação com a 

Câmara, Assembleia, Agrupamentos e Conselho Municipal de Educação. Seguidamente foram 

colhidos pareceres às entidades já mencionadas. Disse que no seu entender, percebia-se que um dos 

grandes objectivos da medida, tendo em conta a situação do país, era a redução dos custos quer com 

o pessoal docente quer com o não docente, uma vez que também em virtude do aumento do número 

de alunos por turma o número de professores necessários diminuía. Realçou que em 2010, era 

entendimento do executivo que a medida não era conveniente pois o município estava a aplicar uma 

carta educativa com um estratégia bem definida e, para além disso, sobre o assunto haviam mais 

dúvidas do que certezas sobre qual o funcionamento futuro dos Agrupamentos. Depois, na reunião 

seguinte com a DREN, levou os pareceres do Conselho Municipal de Educação e da Câmara 

Municipal e sublinhou que o mais importante era que todos soubessem do que se estava 

objectivamente a tratar e, por isso, propôs que se promovesse uma sessão pública de esclarecimento 

a todos os interessados, em meados do mês de junho antes da realização da Assembleia Municipal. 

Disse que, o Senhor Director Regional aceitou a sugestão e assumiu que viria ao concelho para a 

realização dessa sessão, mas, no início de junho contactou-o para informar de que no ano lectivo em 

curso o processo não iria avançar no concelho. Na semana passada, foi convidado para uma reunião 

com a nova Directora Regional que lhe comunicou que os Mega Agrupamentos eram para avançar, 

independentemente dos pareceres apresentados, e que, ao contrário do que tinha sido assumido pelo 

anterior director, não se mostrou disponível para fazer uma sessão pública de esclarecimento no 

concelho, em tempo útil. Terminou, informando de que este era o ponto de situação sobre a matéria 

em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que a questão base era que os portugueses lidavam mal com a 

necessidade de mudança e o facto era que o país precisava de mudar para reduzir custos. No entanto, 

mesmo face à situação do país, os portugueses preferiam ir para as ruas manifestarem-se do que 

aceitarem a mudança e procurarem soluções para os problemas. No caso dos Mega Agrupamentos, 

até podia ser mais difícil gerir pela perda de proximidade, mas não era de todo verdade que uma 

melhor gestão não fosse possível. No entanto, disse que faria chegar a questão da sessão pública aos 

“lugares próprios” para que este assunto possa ser devidamente debatido, pois, sublinhou, sempre 

defendeu que deveria haver em todas as matérias lugar para a discussão e reflexão. ----------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse perceber que até poderiam haver vantagens em 

termos de custos, e, eventualmente, em termos de um Projeto Educativo comum, mas também iriam 

haver desvantagens, desde logo uma eventual diminuição da qualidade do ensino, em função, não só, 

do já anunciado aumento do número de alunos por turma, mas de uma possível desmotivação dos 

professores, ao terem que dar aulas em várias escolas, mais desemprego, uma gestão mais 
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centralizada e por isso eventualmente mais difícil, entre outras. Pelo exposto, disse que tinha reservas, 

mas principalmente dúvidas. Não era ter medo da mudança, até porque o executivo tinha avançado 

com a Carta Educativa que definiu uma nova estratégia para a educação no concelho, mas quando se 

mudava sublinhou, deveria ser sempre para melhor e para já, no seu entender, isso não estava 

assegurado e até lhe pareceria haver mais razões para o contrário. Mas, sublinhou, o que estava a 

piorar era a relação institucional, pois não havia por parte da Senhora Directora Regional a 

disponibilidade sequer para vir a concelho e debater o assunto. ----------------------------------------------------

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que o debate era importante para todos ficarem 

cientes das actuais condições. Disse que todos queriam muita qualidade, mas por vezes, só se 

poderia ter a qualidade possível perante a realidade possível do país. Acrescentou que, no seu 

entender, era inaceitável a DREN convocar a Câmara para uma reunião para aí comunicar uma 

decisão já tomada, para isso não era necessário uma reunião, bastava uma comunicação por escrito. 

Terminou, sublinhando que estávamos perante mais um cenário que exigia uma atitude por parte de 

todos e principalmente por parte do Norte do País, que estava sempre a ser “lesado” em relação 

centro do país (Lisboa e Vale do Tejo). ------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que o seu entendimento sobre acção social era a aposta 

permanente na criação de emprego e a retirada de subsídios e abonos era um paradoxo, pois, assim 

não era possível produzir riqueza para depois se poder apoiar as famílias. ------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício, respondendo à intervenção do Senhor Vereador José 

Carlos Póvoas, disse que o executivo estava aberto a todas as propostas que fossem de encontro às 

necessidades das pessoas e, já em 2009, tinha apresentado várias medidas de apoio. Em relação à 

questão da despesa corrente e de capital, referiu que se tratava de um requisito contabilístico que 

fazia sentido como um ponto de equilíbrio, mas no momento actual e no futuro, confrontados com uma 

nova lógica e uma nova situação financeira, seria cada vez mais necessário reforçar a despesa 

corrente para fazer face às necessidades das pessoas que era o mais importante. Em relação à carta 

anónima, disse que era imperceptível, não se entendia qual era a intenção da mesma e com um texto 

que aparentava ter sido retirado da Enciclopédia livre “Wickipédia”. Respondendo à intervenção do 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que a questão colocada do quadro de pessoal já tinha sido 

explicada na sessão da Assembleia Municipal. Tratava-se de uma adequação do quadro orgânico da 

autarquia à recente legislação e, em relação aos lugares mencionados, apenas significava que 

estavam disponíveis, mas no momento, ainda não se estava a pensar em propostas nem decisões 

concretas. Em relação ao posto de abastecimento de combustíveis, assunto que já tinha sido 

abordado e explicado na última reunião de Câmara, reiterou que a autarquia tinha já notificado o 

proprietário e a própria GALP para que avançassem com o processo, mas ainda subsistiam 

dificuldades, ao que sabe, ao nível do financiamento na banca. Em relação ao programa Prós e 

Contras da RTP, sublinhou que tinha sido o próprio Secretário de Estado e também a apresentadora a 

referirem-se ao PS quando abordavam e questionavam o Senhor Presidente da Câmara sobre o tema 

em debate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Partido Social Democrata – Deliberações do Conselho de Ministros de 15 de Novembro 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Escola de Música da Casa do Povo de Campelo – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 cedência do Auditório Municipal à Escola 

de Música da Casa do Povo de Campelo. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia 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 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 cedência do Auditório Municipal à Santa 

Casa da Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência de cadeiras e mesas à Paróquia de São João de Ovil - 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 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, ratificar a cedência de cadeiras e mesas à Paróquia 

de São João de Ovil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Protocolo de colaboração para o empréstimo de mobiliário escolar ao Jardim de Infância de 

Campelo da 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 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 o protocolo de colaboração para o 

empréstimo de mobiliário escolar ao Jardim de Infância de Campelo da Obra de Bem Estar Rural de 

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

Alzira Maria Ribeiro de Almeida – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 
7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Rafael Cristiano Freitas Pereira – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Sílvia Eduarda Pinto Coelho – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Odete de Jesus Ribeiro da Fonseca – 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. ------------------------------------------ 

 
10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Amélia da Conceição Madureira Monteiro Costa – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

António da Cunha Ribeiro – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XI 
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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 proposta. ------------------------------------------ 

 

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

Ana Maria Ribeiro Vieira – Proposta 

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

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

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

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

 

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

Isabel Cristina Ribeiro Pinto Gaspar – Proposta 

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

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

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

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

 

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

Irene da Conceição Ribeiro – Proposta 

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

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

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

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

 

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

Francisco Azevedo Lemos – Proposta 

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

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

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

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

 

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

Sónia Cristina Teixeira Pereira Macedo – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 
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17. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Loivos da Ribeira destinado às obras de “Beneficiação na Rua do Forno e na Rua do 

Valcôvo” e “Beneficiação na Estrada da Boavista”, no valor de 12.840,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Loivos da Ribeira destinado às obras de “Beneficiação na Rua do Forno e na Rua do 

Valcôvo” e “Beneficiação na Estrada da Boavista”, no valor de 12.840,00 Euros. ------------------------------ 

 

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

Ancede destinado ao “Pagamento de despesas com o fornecimento de materiais de 

construção, reparação auto, materiais de drogaria e toponímica”, no valor de 5.820,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ancede destinado ao “Pagamento de despesas com o fornecimento de materiais de 

construção, reparação auto, materiais de drogaria e toponímica”, no valor de 5.820,00 Euros. ------------ 

 

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

destinado à obra de “Calcetamento da rua dos Casainhos”, no valor de 3.640,00 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Ovil destinado à obra de “Calcetamento da rua dos Casainhos”, no valor de 3.640 Euros.  

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

de Frende destinado à obra de “Canalização e pavimentação do Ribeiro do Burro, Lugar do 

Outeiro”, no valor de 4.713,00 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 

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 celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Frende destinado à obra de “Canalização e pavimentação do Ribeiro do Burro, 

Lugar do Outeiro”, no valor de 4.713,00 Euros. -------------------------------------------------------------------------- 
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21. Celebração de protocolo adicional 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, 

Míguas”, no valor de 4.902,50 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 

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

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

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

Fonte, Míguas”, no valor de 4.902,50 Euros. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
22. Medidas anti-crise no âmbito do Urbanismo – 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 Vereador do PSD Luís Sousa apresentará declaração de 

voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Luís Sousa disse que, sem qualquer tipo de demagogia, a 

proposta em causa não era uma medida anti-crise, uma vez que não havia dinheiro nem crédito para 

construir. Isso não significava que se tratava de uma má medida, nem estava a ser depreciativo em 

relação ao gesto, que tinha como objectivo aumentar a fixação de pessoas no concelho e atrair 

investimento. No entanto, disse que, no seu entender e uma vez mais sem demagogia, uma medida 

anti-crise seria, por exemplo, a isenção total da taxa até ao final do mandato. ---------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que não entendia o pensamento do Senhor 

Vereador Luís Sousa, quando afirmava que reduzir em 50% as taxas não era uma medida anti-crise, 

mas a redução em 100% já o era. Defendeu que, perante o cenário actual, tratava-se de uma medida 

anti-crise, que já estava a ser aplicada desde 2009, e que contribuía para o crescimento e para a 

dinamização económica do concelho, sendo benéfica quer para os compradores quer para os 

empreiteiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que lhe era igual designar a medida como anti-crise ou 

como estímulo ao crescimento, mas entendia que a mesma deveria ser tomada. De seguida, 

perguntou quantos baionenses já tinham beneficiado da mesma. -------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que estava definido na lei o princípio do utilizador-pagador e 

a isenção das taxas a 100% colidia com esse mesmo princípio. De seguida, informou de que desde 

que a medida se iniciou em 2009, terminando a dezembro de 2011 e para os jovens apenas em 2013, 

os processos abrangidos tinham sido os seguintes: 76 processos no ano de 2009; 86 processos no 

ano de 2010 e 69 processos no ano de 2011. Em relação aos jovens até aos 35 anos, infelizmente 

apenas tinha abrangido 3 processos. Pelos números apresentados, sublinhou que tinha valido a pena 

e que muitas pessoas tinham sido ajudadas com a aplicação da medida. --------------------------------------- 
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23. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Travanca – Santa Marinha do Zêzere - 

Requerente: Abílio Teixeira Rodrigues – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 de 

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

 

24. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Rebolfe, Campelo – Requerente: Paulo 

Araújo Pereira – 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 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 de 

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

 

25. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Gaia, Santa Cruz do Douro – Requerente: 

António Afonso Barbosa – 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 de 

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

 

26. 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 XXVI). 

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

 

27. Permuta de terrenos sito no Lugar do Forno, Mesquinhata – Proposta 

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

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

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

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

 

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 17H30 Horas. E para constar 

se lavrou a presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para 

posterior aprovação e assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


