
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 11 da Reunião Ordinária de 08.06.2016 
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                                                                                                          1/11 

 
 
 
 

ATA DA ATA     N.º 11 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2016 

 

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------- 

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

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 25 de maio de 2016, 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 

 

Senhor Presidente da Câmara comunicou aos membros do Executivo o falecimento do Senhor 

Bernardino Coutinho, personalidade de grande importância e prestígio da comunidade portuguesa de 

Newark, onde o Concelho de Baião, por diversas vezes, foi convidado pela Fundação da qual era 

Presidente, a estar presente nas Comemorações do Dia de Portugal em Newark. Neste sentido, o 

Senhor Presidente da Câmara propôs um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Bernardino, ao 

qual todos os Membros do Executivo se associaram, o qual faz parte integrante da presente ata. -------- 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas 

e eventos: até  15 de julho, continuação da Exposição de Pintura de Mário Couto, na Loja Interativa de 

Turismo de Baião; dia 10 de junho, pelas 14H00 a Festa da Criança, no Auditório Municipal de Baião, 

organizado pela União de Freguesias de Campelo e Ovil e com o apoio da Câmara Municipal; no 

âmbito das atividades do Instituto de Defesa Nacional, no dia 11 de junho, entre as 10H30 e as 18H00, 

a Exposição de Viaturas Militares, na Praça D. Manuel de Castro; dia 12 de junho, entre as 10H30 e as 

18H00, demonstração de capacidades e de meios das Forças Armadas Portuguesas, na Praça D. 

Manuel de Castro e a partir das 18H00, desfile pela Rua de Camões; dia 11 de junho, I Mostra do 

Peixe do Rio, na Estação de Aregos em Santa Cruz do Douro, a partir das 11H00, evento organizado 

pela da União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas e com a apoio da 

Câmara Municipal; dia 11 de junho, pelas 17H00, apresentação de livro “Regresso às Raízes”, de 

João Baptista Magalhães, na Loja Interativa de Turismo de Baião; dia 13 de junho, a partir das 14H30, 

Lançamento da Linha de Saúde Sénior, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; dia 16 de Junho, o 

10º Aniversário da Unidade Móvel de Saúde, no lugar de Vilarelho, da parte da manhã; dia 18 de 

junho, realização do Passeio destinado aos colaboradores da Autarquia, promovido pela Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião; dia 18 de junho, pelas 21H30, apresentação de livro 

de Maria Fernanda Cardoso “ Bruxa e Afins”, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Baião, 

e no dia 19 de junho, na Junta de Freguesia do Grilo, pelas 15H30; dia 21 de junho, a partir das 

10H00, Convívio Viver Baião, no Centro Escolar de Eiriz e no Mosteiro de Santo André de Ancede; e, 

nos dias 24, 25 e 26 junho, Festa Anual das Cestas de Frende. ---------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso registou a realização a Recriação Histórica de Baião, que 

ocorreu no passado fim de semana referindo que, apesar das más condições climatéricas, o evento 

correu bastante bem. Agradeceu o empenho dos colaboradores da Câmara nesta organização e de 

todos os participantes. Salientou a forte participação da comunidade na preparação e ensaios dos 

teatros, sendo que não foi possível apresentar alguns espetáculos, devido ao mau tempo que se fez 

sentir, estando-se a prever realizar essa apresentação nos próximos tempos. --------------------------------- 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta de alguns eventos onde o Concelho de Baião 

irá estar presente, nomeadamente o dia de Portugal em Vigo, nos dias 10 e 11 de Junho e na II Feira 

Internacional de Gastronomia e Vinhos do Luxemburgo nos dias 18 e 19 de Junho. Em relação ao 
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evento que se realizará em Vigo, reforçou a sua proximidade com o Norte do nosso País como um 

excelente recurso para a promoção dos nossos produtos endógenos e a participação dos produtores 

de fumeiro e vinhos. Lamentou o facto deste ano o numero de produtores presentes na Feira de 

Luxemburgo ser mais reduzido, devido aos compromissos já assumidos para estarem presentes 

noutros eventos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora Abreu referiu-se ao sucesso que foram as atividades realizadas durante as 

Jornadas da Segurança Defesa e Paz, que decorreram no passado dia 2 de junho, no Auditório 

Municipal de Baião, em que os alunos do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, e do 

Agrupamento de Escolas de Eiriz demonstraram um grande talento, deram asas à sua imaginação e 

criaram momentos de grande inspiração, tendo também os alunos do Agrupamento de Escolas de 

Eiriz encenado várias peças de teatro, que continham uma mensagem de esperança para um mundo 

melhor, e para encerramento da noite presentearam os presentes com um magnífico espetáculo de 

dança. Salientou a importância da celebração deste tipo de protocolos e referiu que é uma honra estar 

associado ao Instituto de Defesa Nacional e aos três Agrupamentos de Escolas, neste projeto-piloto 

que é o Referencial da Educação para promoção da Segurança, Defesa e Paz. Destacou ainda, a 

oportunidade que os alunos que participaram no projeto tiveram para aprender mais aspetos 

relevantes sobre o funcionamento da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Por fim, disse que foi um 

orgulho muito grande para o Município de Baião, o facto do Instituto de Defesa Nacional ter escolhido 

o nosso Concelho para o lançamento deste projeto piloto. Por fim, agradeceu a todos os professores e 

alunos pelo envolvimento neste projeto educativo. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar, deu conta de uma atividade ambiental e educativa promovida 

pela Câmara Municipal, que irá decorrer no próximo dia 9 de Junho, e que consistirá no repovoamento 

dos rios Teixeira e Ovil com aproximadamente 4000 trutas, com o apoio de técnicos do Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e com a participação de alunos dos três Agrupamentos 

de Escolas do concelho que irão ajudar a trazer novos habitantes àqueles dois afluentes do Rio Douro. 

Informou que esta iniciativa, destina-se a assinalar o Dia do Ambiente, cuja data oficial foi no passado 

dia 5 e Junho. Salientou ainda, a importância do envolvimento das escolas neste tipo de atividades, 

uma vez que permitem que as gerações mais novas se sensibilizem para questões tão importantes 

como é a preservação da natureza, sendo que, ao envolvê-los nestas iniciativas estamos claramente a 

contribuir para que estejam mais atentos a este tipo de problemas. ----------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima de Azevedo, interveio para a alertar a Câmara para dois problemas que 

preocupam as populações, designadamente o mau estado de conservação e sobretudo os difíceis 

acessos das casas de banho publicas, sitas junto à paragem de autocarros da Fonte Nova e o estado 

danificado em que se encontra o piso do Parque de Estacionamento do Tribunal de Baião. Em relação 

ao problema das casas de banho, defendeu que na impossibilidade de melhorar os acessos às 

mesmas, a Câmara terá de pensar num outro local alternativo, uma vez que o número bastante 

elevado de pessoas, que naquele local aguardam os autocarros, reclamam pelo facto de terem de 

recorrer às casas de banho dos cafés daquela zona. ------------------------------------------------------------------ 

https://www.facebook.com/municipio.baiao/photos/?tab=album&album_id=1227884613896164
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O Senhor Presidente da Câmara em relação à intervenção da Dra. Anabela Cardoso sobre a 

Recriação Histórica disse que efetivamente as expectativas eram bastante altas, dado o maior  

número de participantes e o novo modelo de organização do evento. Infelizmente, devido às más 

condições climatéricas, não foi possível realizar parte dos espetáculos e teatro previstos, afastando 

também o público. Relativamente à referencia que o Senhor Vereador José lima sobre os dois eventos 

internacionais em que o Município de Baião irá estar presente, disse que são uma mais valia para a 

promoção dos nossos produtos endógenos e do nosso turismo, sendo, por isso, iniciativas que 

envolvem o Concelho de Baião pela positiva. Reiterou a importância da participação e presença dos 

Senhores Vereadores em todos os eventos e iniciativas do Concelho. Quanto às preocupações da 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo, concordou com os difíceis acessos das casas de banho da Fonte 

Nova, mas que há muito pouco a fazer para melhorar os acessos, embora a Câmara tenha sempre 

como preocupação tratar da sua manutenção, o que por vezes, acontece é que atos de vandalismo, 

sobretudo durante a noite, danificam com alguma frequência aquelas instalações. No que respeita à 

preocupação demonstrada sobre o estado do piso do Parque de Estacionamento do Tribunal, 

esclareceu que este assunto tem sido também uma preocupação da Câmara, mas disse que apesar 

da Câmara ter tratado desde há muitos anos, da manutenção dos jardins envolventes, não é titular 

daquele espaço para o poder intervencionar. Disse ainda que, já manifestou às entidades 

competentes, o interesse e disponibilidade da Câmara em colaborar na resolução daquele problema. – 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere - Conta de 

Gerência do ano de 2015 – 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. Animação  dos Centros Cívicos das Freguesias do Concelho – 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. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

de 28.11.2015 concedida pela Assembleia Municipal – Conhecimento  

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

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

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------  
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4. Cessação do contrato de arrendamento para fim habitacional em regime de renda apoiada 

celebrado com a Senhora D. Arminda da Conceição Pereira – Conhecimento  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo IV à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------- 

 

5. Processo Nº 134/2000 (Resende) – Acórdão Transitado em Julgado / Empreitada de 

Construção dos Acessos à Ponte da Ermida – Conhecimento  

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

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

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

 

6. Protocolo de colaboração – Universidade Júnior 2016 – 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 de protocolo de colaboração 

com a Universidade do Porto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de 

Santa Cruz do Douro para a cedência da EB1 de Porto Ferrado – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vice-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 acordo de colaboração 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro para a cedência da EB1 

de Porto Ferrado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Celebração de acordo de cooperação para formação em contexto real de trabalho entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Margem – Formação e Consultadoria Económica, Soc. Unip. 

Lda. – 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 

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, ratificar o acordo de cooperação para formação em 

contexto real de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Margem – Formação e Consultadoria 

Económica, Soc. Unip. Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Celebração de acordo de cooperação para formação em contexto real de trabalho entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Escola Básica do Sudeste de Baião – 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 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, ratificar o acordo de cooperação para formação em 

contexto real de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Básica do Sudeste de Baião. - 

 

10.  Acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil e os Estagiários Henrique Barbosa, Igor Silva e Pedro 

Ribeiro – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional, Emprego e 

Ensino Superior, 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 de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil e os Estagiários Henrique Barbosa, 

Igor Silva e Pedro Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e as estagiárias Vânia Rodrigues e Ana 

Catarina Pereira – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional, Emprego e 

Ensino Superior, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara 

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

por unanimidade, aprovar o acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e as estagiárias Vânia Rodrigues e Ana 

Catarina Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Minuta de acordo de colaboração da realização das férias desportivas entre o Município de 

Baião e a Obra do Bem Estar Rural de Baião – Proposta  

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

Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 minuta de acordo de colaboração 

da realização das férias desportivas entre o Município de Baião e a Obra do Bem Estar Rural de 

Baião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.  Regulamento Municipal – Via Verde Família – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara, 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 o  Regulamento 

Municipal, Via Verde Família e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------- 

 
14.  Delimitação de Área de Regeneração Urbana 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 

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 delimitação de Área de 

Regeneração Urbana de Baião e submeter o assunto à Assembleia Municipal.. ------------------------------- 

 

15.  Delimitação de Área de Regeneração Urbana da Pala – 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 

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 delimitação de Área de 

Regeneração Urbana da Pala e submeter o assunto à Assembleia Municipal.. --------------------------------- 

 

16.  Delimitação de Área de Regeneração Urbana 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 

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 de delimitação de Área de 

Regeneração Urbana de Santa Marinha do Zêzere e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------ 

 

17.  Delimitação de Área de Regeneração Urbana de Eiriz-Valbom – 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 proposta de delimitação 

de Área de Regeneração Urbana de Eiriz - Valbom e submeter o assunto à Assembleia Municipal.. ----  

 
18.  Delimitação de Área de Regeneração Urbana de Mafómedes – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar  a proposta de 

delimitação de Área de Regeneração Urbana de Mafómedes e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
19. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Atividade Desportiva que prossegue a 

Federação Portuguesa de Motonáutica no Concelho de Baião, com a realização das edições 

do campeonato do Mundo de F2 e das Jornadas do Campeonato Nacional de Barcos e 

Fórmula Futuro, por Proporcionarem a divulgação das potencialidades turísticas do 

Concelho 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 

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 proposta de reconhecimento de Interesse 

Público Municipal da Atividade Desportiva que prossegue a Federação Portuguesa de Motonáutica no 

Concelho de Baião, com a realização das edições do campeonato do Mundo de F2 e das Jornadas do 

Campeonato Nacional de Barcos e Fórmula Futuro, por Proporcionarem a divulgação das 

potencialidades turísticas do Concelho de Baião. A Câmara mais deliberou o submeter o assunto à 

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

 
20. Minuta de acordo de colaboração e celebrar ente a Câmara Municipal de Baião e os 

Bombeiros Voluntários de Baião – Piscina Municipal Descoberta de Campelo – 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 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 

minuta de acordo de colaboração a celebrar ente a Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros 

Voluntários de Baião, para garantia do cumprimento das condições técnicas e de segurança dos 

espaços da Piscina Municipal Descoberta de Campelo.. -------------------------------------------------------------- 

 
21. Minuta de acordo de colaboração e celebrar ente a Câmara Municipal de Baião e os 

Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Piscina Municipal Descoberta de Santa 

Marinha do Zêzere e Ancede – 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 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 

minuta de acordo e colaboração a celebrar ente a Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros 

Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, para garantia do cumprimento das condições técnicas e de 

segurança dos espaços da Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do Zêzere e Ancede. -------  
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22.  Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 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 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  

minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------- 

 

23.  Minuta de Contrato Programa entre o Município de Baião e a Byonritmos Associação 

Juvenil – 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 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 

minuta de Contrato Programa entre o Município de Baião e a Byonritmos Associação Juvenil.  ----------- 

 

24.  Abertura de Procedimentos Concursais por Tempo Indeterminado – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 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 de abertura de Procedimentos Concursais por Tempo Indeterminado. ------------------------------- 

 

25.  Abertura de Procedimentos Concursais por Tempo Indeterminado – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 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 de abertura de Procedimentos Concursais por Tempo Indeterminado. ------------------------------- 

 

26.  3ª Revisão ao orçamento para o ano de 2016 – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por maioria com 6 votos a favor e uma abstenção da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo, aprovar a proposta da 3ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2016 e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
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27.  Pedido de Isenção das taxas da licença Administrativa a que diz respeito ao processo LE-

PC Nº 1/2012 – Posto de Abastecimento de Combustíveis e Lavagem de Automóveis / 

Reconhecimento do interesse Público da deslocação das bombas de gasolina da GALP do 

Centro da Vila de Baião, da qual é concessionária a Firma “António Ribeiro & Irmão, Lda.” – 

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, atendendo aos pareceres técnicos, aprovar o 

pedido de Isenção das taxas da licença administrativa a que diz respeito ao processo LE-PC Nº 

1/2012 – Posto de Abastecimento de Combustíveis e Lavagem de Automóveis / Reconhecimento do 

interesse Público da deslocação das bombas de gasolina da GALP do Centro da Vila de Baião, da 

qual é concessionária a Firma “António Ribeiro & Irmão, Lda.”. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. O Senhor Vereador Henrique Gaspar não participou na votação 

deste assunto por impedimento legal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28.  Receção definitiva das obras de urbanização, apresentado pela firma IPDP - Imobiliária, 

Lda., sito no lugar de Camude, União das  Freguesias de Ancede  e Ribadouro,  respeitante  

ao processo P- LOTEPDM Nº 84/2007 – Proposta 

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

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

reproduzida no anexo XXVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, atendendo 

aos pareceres técnicos, aprovar  a proposta receção definitiva das obras de urbanização, apresentado 

pela firma IPDP - Imobiliária, Lda., sito no lugar de Camude, União das  Freguesias de Ancede  e 

Ribadouro,  respeitante  ao processo P- LOTEPDM Nº 84/2007. --------------------------------------------------- 

 

29. Alteração às  Normas Provisórias para Atribuição dos Prémios de Mérito Escolar e de 

Cidadania  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXIX 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 

alteração às  Normas Provisórias para Atribuição dos Prémios de Mérito Escolar e de Cidadania.  ----- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de Setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro. -------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, Presidente da Câmara, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral e Atendimento, a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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