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ACTA     N.º 11 
 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 1 DE JUNHO DE 2011 

 

Ao primeiro dia do mês de Junho ano de dois mil e onze, 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 redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, no Edifício 

dos Paços do Concelho, para a realização da Reunião Extraordinária 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Sr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

I. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Recurso Hierárquico Facultativo – 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 acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara sublinhou que a autarquia tinha o dever de fazer 

cumprir a lei, sob pena de poder ser acusada de omissão, e no seguimento da deliberação da última 
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reunião do órgão, as duas partes tinham sido convocadas para um último esclarecimento presencial e 

encontravam-se presentes na sala para o efeito. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhora D. Laurinda Lopes Pereira de Azeredo disse que à semelhança do que tinha vindo a alertar 

desde que o processo em causa se iniciou, há vários anos atrás, a sua vida e da restante família tinha 

sido transformada num inferno devido ao barulho proveniente do Talho Pereira que era insuportável. O 

Senhor Pedro Monteiro, filho da queixosa e também presente na reunião, informou a Câmara de que 

para poder descansar à noite tinha procedido ao aluguer de um espaço, uma vez que na sua casa, 

devido ao ruído, tal era impossível e lamentou os efeitos negativos do mesmo na saúde da sua mãe e 

dos seus restantes familiares. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor António Amílcar de Sousa Pereira referiu que quando o proprietário do espaço o alugou, há 

cerca de quarenta anos atrás, tinha conhecimento do fim ao qual se destinava. Disse que quando lhe 

foi solicitado pela autarquia a realização de um teste ao ruído, não o mandou efectuar pois ainda não 

tinham terminado as obras de beneficiação do espaço, designadamente a colocação de um tecto 

acústico. Relativamente ao motor sublinhou que o que tinha sido instalado no estabelecimento era da 

tecnologia mais avançada do mercado. Sabia que não tinha cumprido com os prazos legais impostos 

para a realização das obras e dos testes, pedindo desculpa pelo facto que se devia ao seu 

desconhecimento, mas quando o iam realizar tinham recebido a notificação do encerramento definitivo 

do talho por parte da Câmara. Terminou, dizendo que também explorava um outro talho na freguesia 

de Ancede e nunca tinha tido quaisquer reclamações. ---------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho enumerou todas as diligências efectuadas pela Câmara sobre este 

processo. Sublinhou que, apesar do prolongamento de prazo concedido, o Sr. Amílcar Pereira não 

tinha apresentado o estudo acústico do local, realizado por uma entidade oficial e credível. Depois, o 

mesmo tinha sido informado da intenção de encerramento do estabelecimento e também não se 

pronunciou no prazo que lhe foi dado para o efeito. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas informou que dada a gravidade do problema, por um lado os 

postos de trabalho e por outro lado o direito das pessoas ao sossego, os Senhores Vereadores do 

PSD tinham estado durante cerca de 15 de minutos no local em causa, no qual foram recebidos pela 

Sra. Laurinda Lopes, pelo que tiveram conhecimento “in loco” do que estava em causa. Disse que 

apenas tinham estado na sala da habitação, onde se ouvia algum ruído, mas no exterior não ouviram 

nada. Para salvaguarda das partes deveriam ser feitos testes acústicos. Sobre o encerramento do 

estabelecimento, considerando que a Lei do Ruído previa outras medidas cautelares, como o 

encerramento preventivo ou apreendimento dos equipamentos, a decisão de encerramento definitivo 

deveria ser entendida como um último recurso. ------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira lembrou que era necessário separar o que competia à Câmara e o que 

competia ao Tribunal. A Câmara possuía competências que devia cumprir. Sobre a diligência 

efectuada pelos Senhores Vereadores do PSD, a sua validade em termos formais era nula, 

sublinhando que a acuidade acústica variava de pessoa para pessoa e o silêncio do dia não era igual 

ao silêncio da noite. Para se colmatar esta subjectividade realizavam-se testes acústicos por entidades 
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credíveis e independentes. Terminou, recordando que apesar de ter sido enviada uma notificação de 

intenção de encerramento, o proprietário do talho teve a oportunidade de apresentar um estudo para 

refutar os argumentos da outra parte, mas não o tinha feito. --------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sintetizou o que estava em causa, ou seja, um munícipe apresentou 

uma reclamação à Câmara por não ter sossego na sua habitação como é seu direito. Nesse 

seguimento a Câmara desenvolveu as diligências que lhe competiam. Foi realizado um estudo 

acústico por uma entidade oficial cujos resultados demonstraram que o ruído do estabelecimento 

comercial em causa estava acima dos limites permitidas por lei. Foi dada a oportunidade ao outro 

munícipe para apresentar o contraditório, através da apresentação também de um estudo acústico, 

que não foi feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, 

deliberou, por unanimidade, em função da discussão proferida e após ouvidas ambas as partes, não 

decidir sobre o presente Recurso Hierárquico Facultativo. Mais deliberou, ao abrigo do n.º 2 do artigo 

157.º do Código de Procedimento Administrativo efectuar diligência complementar e mandar realizar 

novo estudo acústico por entidade oficial, no prazo máximo de trinta dias, para posterior decisão em 

sede de reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

APROVAÇÃO DA ACTA 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 acta 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 16.30 Horas. E para constar se lavrou a presente 

acta, 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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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


