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ATA     N.º 03 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

 

Aos dez dias do mês de Fevereiro 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 13 de Janeiro 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. Não participou na votação o Senhor Vereador Carlos Maria Pinto Pereira,   por não ter 
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estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

Regimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso deu conta de alguns eventos culturais organizados pelo 

Município, nomeadamente o encontro concelhio de cantadores das Janeiras ocorrido no passado dia 

30 de janeiro, salientando que o mesmo foi um sucesso e que este ano o encontro registou a sua 

maior participação de sempre. A inauguração da exposição coletiva dos jovens artistas de Baião que 

decorreu no passado dia 6 de fevereiro, a qual reúne obras de cinco artistas baionenses e estará 

patente ao público no Posto de Turismo até ao dia 6 de abril, tendo convidado todos os presentes a 

visitar esta exposição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima felicitou todos grupos participantes no Corso de Carnaval do passado 

domingo na Vila de Baião, pela coragem que tiveram em participar apesar das más condições 

climatéricas. Enalteceu a organização e os colaboradores da Câmara envolvidos, pelo trabalho e 

empenhamento dedicados a este tipo de eventos, que já se tornaram um referência na região, 

trazendo muita gente a Baião, o que acrescenta valor para a economia local. ---------------------------------- 

Senhor Vereador Henrique Gaspar informou o executivo de que na sequência das várias reclamações 

sobre os problemas de fornecimento de água, entendeu marcar uma reunião com a Empresa Águas 

do Norte, no sentido de lhe dar conta dessas reclamações. Esta reunião ocorreu no passado dia 3 de 

fevereiro, tendo a empresa reconhecido todas as reclamações, A empresa comprometeu-se a resolver 

essas situações, através da leitura real dos contadores e aos respetivos ajustes na faturação. Prevê 

que 50% dessas situações sejam resolvidas até ao final do mês de fevereiro e as restantes até ao final 

do mês de maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente da Câmara convidou os presentes para as seguintes iniciativas: dia 13 de 

Fevereiro, às 14H30 o Campeonato Regional de Fundo em Canoagem, no Cais Náutico da Pala; dia 

14 de fevereiro, as 12H00, o Lançamento da 1ª Pedra da Casa Mortuária de Campelo, anseio de 

muitos anos da população de Campelo; dia 14 de Fevereiro, 16H00, concerto solidário de José Cid 

com as receitas a reverterem para os Bombeiros Voluntários de Baião, no Pavilhão Multiusos; dias 18, 

19 e 20 de Fevereiro, ciclo de conferências “Futuro da Economia Rural no Espaço Europeu” e dias 4, 5 

e 6 de Março, Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, na Feira do Tijelinho, evento que este ano 

foi antecipado à época normal e cuja abertura será no dia 4 de Março, sexta-feira, às 18H00. Por fim,  

deixou o registo de um momento muito importante para o Município de Baião, o lançamento do III 

Volume da História Económica e Social de Baião “Baião em Torno do Ano Zero” da autoria do 

coordenador de toda a obra, Professor Lino Tavares Dias, no Salão Nobre, no passado dia 6 de 

fevereiro. Salientou que a apresentação desta obra, “Baião em Torno do Ano Zero” constituiu um 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 03 da Reunião Ordinária de 10.02.2016 
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                                                                                                          3/6 

ponto alto, não só por ser o lançamento do terceiro livro de uma série de 10 volumes que constituem a 

coleção “Baião – História Económica e Social”, mas também por ser considerado um marco na história 

do Concelho, uma vez que permitirá aos leitores um melhor conhecimento das nossas raízes e 

identidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos ao abrigo da Autorização Prévia 

genérica de 29-10-2014 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 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. Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos ao abrigo da Autorização Prévia 

genérica de 28-11-2015 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 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. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Associação Empresarial de Baião para 

organização de uma ação de formação e valorização de competências dos empresários das 

PME’s da Região – 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 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. Edificação em ruína iminente, sita na Rua de Sequeiros, União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, 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 

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

 

5. Prestação de serviço de consultoria para a requalificação agrícola da Quinta do Convento de 

Ancede – Baião – Parecer Prévio Favorável – Proposta  
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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 a Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo solicitou alguns esclarecimentos, nomeadamente sobre a necessidade da 

prestação de serviços de consultoria em causa, uma vez que entende que se trata de uma prestação 

de serviços em termos de pedagogia, e, qual o retorno e feedback que a quinta representa ao nível da  

sustentabilidade da mesma. O Exmo. Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Vereador do Pelouro 

dos Assuntos Económicos prestaram os devidos esclarecimentos sobre o assunto.  ------------------------- 

 

6. Abertura de concurso público para a concessão da exploração do Bar da Praia Fluvial (Lote 

I), do Bar da Piscina Municipal Descoberta de Campelo (Lote II), do Bar da piscina Municipal 

Descoberta de Santa Marinha do Zêzere (Lote III) e do Bar da Piscina Municipal Descoberta 

de Ancede (Lote IV)  – 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. Protocolo para utilização do Centro Hípico – Pais Zêzere – 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 

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, ratificar a proposta de protocolo para a utilização do 

Centro Hípico por parte da Pais Zêzere. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Protocolo para utilização do Centro Hípico – Agrupamento de Escolas de Eiriz – 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 a proposta de protocolo para a utilização do 

Centro Hípico por parte do Agrupamento de Escolas de Eiriz. ------------------------------------------------------- 

 

9. 1ª 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 IX 
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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. ----------------------------------------- 

 

10.  Fornecimento de combustível rodoviário, gasolina e gasóleo, em postos de abastecimento 

público – Autorização do Compromisso Plurianual pela Assembleia Municipal – Proposta  

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

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

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

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

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

 

11.  Disponibilidade de Espaço/Sala à Empresa Eurico Ferreira, S.A. – 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 

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

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

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H30 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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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


