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ATA     N.º 09 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016 

 

 

Aos onze dias do mês de Maio 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, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em Exercício, 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa Abreu Ribeiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ---------------------------- 

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

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

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

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

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e a Senhora 

Vereadora Maria de Fátima Azevedo, por se encontrar de férias e  por motivos de ordem profissional 

respetivamente, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. -------------------------------------- 

Pelas dez 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 27 de Abril de 2016, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 
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unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro,  por não ter 

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 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para dar conta da iniciativa  que decorreu no 

passado dia 7 de maio, a II Mostra Histórica do Mosteiro de Ancede, evento inserido no programa 

promovido pela União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, com o apoio da Câmara Municipal de 

Baião, o qual foi uma espécie de ensaio para a preparação da  Recriação Histórica de Baião, que 

decorrerá nos dias 28 e 29 de maio na Vila de Baião. Salientou o grande número de pessoas 

envolvidas no espetáculo, bem como a grande adesão de pessoas a assistir, apesar do tempo não ter 

permitido que a sua realização fosse possível no espaço envolvente ao Mosteiro de Santo André, 

havendo, por isso, a necessidade de recorrer à tenda instalada na Quinta do Convento de Ancede. 

Informou ainda que no âmbito do Rally de Portugal, o Turismo do Porto e Norte de Portugal  vai 

realizar uma ação de promoção nas instalações da  Exponor, local considerado como centro 

nevrálgico do Rally de Portugal. Este evento constitui para as regiões do norte, não só um veículo de 

promoção turística, como também uma fonte de receita, razão pela qual o Município de Baião se fará 

representar para promover os produtos locais do Concelho, tendo mesmo o dia 21 de maio dedicado a 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício convidou todos os presentes para as seguintes 

iniciativas e eventos: dia 13 de maio, pelas 16H00, a entrega de certificados de formação interna, no 

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho; no mesmo dia (13 de maio), pelas 21H00, no 

Auditório Municipal a entrega de certificados de formação aos colaboradores das escolas; dia 14 de 

maio, pelas 14H30, no Auditório Municipal a entrega de certificados de formação externa;  continuação 

da Exposição de Pintura de Mário Couto, subordinada ao tema “Um Pouco de Mim”, na Loja Interativa 

do Turismo de Baião, qual está a decorrer desde o 14 de maio e estará ainda patente ao público até 

15 de julho; dia  21 de maio as  Classificativas do Rally de Portugal em Baião, este ano com zonas de 

animação; e, nos dias 28 e 29 de maio a  Recriação Histórica  na Vila de Baião, subordinada ao tema 

a “Época Medieval”.  Sobre a iniciativa da entrega dos certificados de formação, salientou que o 

Pelouro da Formação, Qualificação Profissional, Emprego e Ensino Superior da Câmara Municipal 

atribuiu um total de 1.434 certificados a 996 formandos, relativos a ações de formação realizadas entre 

o final de 2014 e a atualidade. Destacou ainda, que este processo foi muito positivo e importante, uma 

vez que permitiu a todos os formandos que participaram nas ações de formação aumentar os seus 

índices de qualificação e formação, tendo abrangido uma grande diversidade de cidadãos, bem como 

os colaboradores da Autarquia e dos 3 Agrupamentos de Escolas do Concelho.------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz – Relatório e Contas 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. Listagem dos contratos de aquisições de serviços e prestações de serviços que carecem de 

parecer prévio do Executivo Municipal – Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

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

 

3. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra de Bem Estar Rural de Baião  – 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 de cedência 

do Auditório Municipal à OBER – Obra de Bem Estar Rural de Baião  . ------------------------------------------ 

 

4. Cedência do espaço da Biblioteca de Santa Marinha do Zêzere ao Agrupamento de Escolas 

de Sudeste de Baião – 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 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 de cedência 

do espaço da Biblioteca de Santa Marinha do Zêzere ao Agrupamento de Escolas de Sudeste de 

Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- 

 

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

Secundária/3,  Prof. Dr. Flávio de Resende e o Estagiário Ricardo Manuel Teixeira Monteiro – 

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 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 de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara  
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Municipal de Baião, a Escola Secundária/3,  Prof. Dr. Flávio de Resende e o Estagiário Ricardo 

Manuel Teixeira Monteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Protocolo-Quadro entre o Ministério da Defesa Nacional, o Ministro-Adjunto, o Ministério da 

Educação e os Municípios de Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia e Baião para a 

promoção da implementação de Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a 

Paz – 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 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, ratificar  o Protocolo-Quadro entre o Ministério da 

Defesa Nacional, o Ministro-Adjunto, o Ministério da Educação e os Municípios de Porto, Vila Nova de 

Gaia, Matosinhos, Maia e Baião para a promoção da implementação de Referencial de Educação para 

a Segurança, a Defesa e a Paz. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atelier de Natal e Páscoa do Programa CLDS – 3G “Integrar Baião” – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 de Atelier de 

Natal e Páscoa do Programa CLDS – 3G “Integrar Baião”. ----------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio à Associação de Desenvolvimento do Grilo – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 de 

atribuição de apoio à Associação de Desenvolvimento do Grilo. ---------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro – 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 a atribuição de apoio ao Centro Social de 

Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.  Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural Ecosimbioses – Associação Ambiental e 

Cultural do Vale de Ovil – 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 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 

minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural Ecosimbioses – Associação Ambiental e Cultural do 

Vale de Ovil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo  com Clube Desportivo do 

Agrupamento de Escolas Vale do Ovil – 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 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 

minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo  com Clube Desportivo do Agrupamento 

de Escolas Vale do Ovil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Minuta de Aditamento ao Acordo de Desenvolvimento Cultural celebrado, em 9 de outubro 

de 2015, entre a Câmara Municipal e Baião e a Casa do povo 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 

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 minuta de Aditamento ao Acordo de 

Desenvolvimento Cultural celebrado, em 9 de outubro de 2015, entre a Câmara Municipal e Baião e a 

Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a Fernanda Maria Nogueira Melo 

Monteiro – Proposta  

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 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 de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a Fernanda Maria Nogueira Melo Monteiro. -- 
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14.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a  Francisco Pereira Cardoso 

Pimenta – Proposta  

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 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a  Francisco Pereira Cardoso Pimenta. -------- 

 

15.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a Maria Cândida Rodrigues 

Amorim – Proposta  

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 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 atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a  Maria Cândida Rodrigues Amorim. ------------------------ 

 

16. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a Maria Georgina Freitas – 

Proposta  

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 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a  Maria Georgina Freitas. ------------------------- 

 

17.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a Olinda Isabel Teixeira Pinto – 

Proposta  

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 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião  a  Olinda Isabel Teixeira Pinto. ------------------- 

 

18.  Pedido de destaque de parcela de terreno apresentada pelo Senhor António Pereira 

Coutinho, sita no Lugar de Carrapatelo, União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São 

Tomé de Covelas  – 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 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  

indeferir o pedido de destaque de parcela de terreno apresentada pelo Senhor António Pereira 

Coutinho, sita no Lugar de Carrapatelo, União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de 

Covelas, atendendo aos pareceres técnicos. -----------------------------------------------------------------------------                               

 

19.  Empréstimo a longo prazo, até 2.000.000 Euros, para financiamento das obras  resultantes 

das intempéries, reparação de estradas e projetos inscritos no Plano Plurianual de 

investimentos com previsão de comparticipação de Fundos Comunitários – Aprovação das 

Cláusulas Contratuais – 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  empréstimo a longo prazo, 

até 2.000.000 Euros, para financiamento das obras  resultantes das intempéries, reparação de 

estradas e projetos inscritos no Plano Plurianual de investimentos com previsão de comparticipação de 

Fundos Comunitários – Aprovação das Cláusulas Contratuais. -----------------------------------------------------                         

 

 

 

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, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em Exercício, Dra. 

Maria Ivone Cerejo Costa Abreu Ribeiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 12H00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

 
 
 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


