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ATA     N.º 19 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos doze dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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 28 de Setembro 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 

 

Vereador José Lima usou da palavra para se referir à recente edição da Feira de Saberes e Sabores 

de Baião no Porto que, apesar de um início menos bom, tinha terminado num sucesso, criando 

sinergias entre os produtores locais e os consumidores, Referiu que no futuro seria necessário um 

maior investimento, designadamente na publicidade e comunicação. Destacou as palavras do 

Secretário de Estado do Emprego, presente na cerimónia de abertura, ao dizer que Baião era um 

município pioneiro na divulgação dos seus produtos endógenos e das suas gentes, trazendo mais 

valias para o concelho. Por fim, deu os parabéns a todos os colaboradores da autarquia que, com o 

seu empenho, trabalho e profissionalismo, tinham conseguido organizar um espaço digno para poder 

acolher a feira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vereadora Anabela Cardoso salientou o Grande Prémio de Motonáutica de F2, que tinha sido um 

sucesso, quer em temos de participantes quer em termos de público, contribuindo para a divulgação 

de Baião pela positiva e para a promoção turística do concelho. Deu, ainda, os parabéns aos 

colaboradores da autarquia pelo excelente trabalho na organização do evento, facto reconhecido por 

todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara, em relação à Feira de Saberes e Sabores de Baião, destacou a grande 

afluência de público à feira, principalmente no Domingo, tendo melhorado em relação à segunda 

edição. Deu os parabéns a todos os funcionários, produtores e restaurantes, pelo seu trabalho e 

empenho. Acrescentou que no futuro poder-se-ia refletir sobre uma eventual mudança do local. Sobre 

o GP da Motonáutica, sublinhou que se tratava de uma iniciativa que a todos devia orgulhar, uma vez 

que era a primeira vez que existia uma prova de F2 do Campeonato do Mundo na Pala. Agradeceu à 

organização e a todas as instituições presentes, o Turismo Porto e Norte de Portugal, na pessoa do 

seu presidente, Dr. Melchior Moreira, que promoveu não só o nome de Baião, mas de toda a região; à 

APDL, na pessoa da Dra. Raquel Maia, pela intervenção feita na fluvina e pelo apoio à organização e 

ao Clube Náutico de Ribadouro, parceiro importante na iniciativa e em outras práticas náuticas, 

algumas direcionadas para os mais jovens. Por fim, sublinhou o trabalho de grande profissionalismo e 

experiência de todos os colaboradores da autarquia, designadamente da Logística, coordenada pelo 

Armando Pinho, e do Protocolo e Comunicação, coordenado pela Vera Alves. De seguida, informou a 

Câmara de que iria ser difícil realizar novamente o Rally de Portugal em Baião em 2017, uma vez que 

estavam em jogo demasiadas exigências e valores muito altos para o evento, mas tinha já solicitado 

reunião ao ACP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Baião para aquisição de um veículo dedicado ao transporte de doentes (VDDT) – 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião para aquisição de um veículo dedicado 

ao transporte de doentes (VDDT). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Minuta de alteração ao protocolo de cedência da casa de Baião na cidade do Porto, à “Porto 

de Baião”, Associação Cultural e Recreativa – Proposta  

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 ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

Minuta de alteração ao protocolo de cedência da casa de Baião na cidade do Porto, à “Porto de 

Baião”, Associação Cultural e Recreativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara informou que a alteração proposta visava adequar o protocolo à nova realidade, 

desde logo a localização da Rua das Flores, cada vez mais procurada em termos turísticos, e também  

à nova Direção da Associação Porto de Baião, no sentido de se atingir o mail alto nível nos serviços 

prestados pela Loja de Baião no Porto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Acordo de preparação e organização em conjunto, através de agrupamento de entidades 

adjudicantes, constituído pelo Município e a Águas do Norte, S.A. de um procedimento 

concursal por ajuste direto ou por concurso público para a execução da empreitada 

designada por “Intervenção na Rua de Canastrês - União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro”, que inclui a empreitada “Repavimentação na Rua de Canastrês - União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro” da responsabilidade do Município e “Drenagem de 

Águas Residuais na Rua de Canastrês - Ancede, Baião”, da responsabilidade da Águas do 

Norte, 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 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. ------------------------------------------  

Presidente da Câmara sublinhou que a criação de um agrupamento de entidades adjudicantes nesta 

matéria iria permitir a junção de procedimentos, de timings e de esforços, ficando a autarquia com a 

responsabilidade das pavimentações e a Águas do Norte pela rede de água e saneamento. -------------- 
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Vereadora Fátima Azevedo sublinhou que estava de acordo com o protocolo e que fazia sentido para 

obras de grande dimensão. No entanto, perguntou se o mesmo também seria para aplicar no caso de 

pequenas intervenções que, por vezes, eram feitas pelos colaboradores da autarquia. ---------------------- 

Presidente da Câmara informou que nos casos em que as ruturas nas vias eram causadas pela rede 

de água e saneamento, a responsabilidade pela sua reparação seria da Águas do Norte, nos restantes 

casos continuaria a ser competência da autarquia. Informou a Câmara de que iria ser submetida 

proposta relativa à questão da reversão da junção entre os vários subsistemas de água e saneamento, 

na empresa Águas do Norte, medida tomada pelo anterior Governo. Acrescentou que o regresso a 

sistemas mais reduzidos, como as Águas do Douro e Paiva e a Simdouro, seria de todo o interesse 

para o concelho de Baião e para as suas populações. ---------------------------------------------------------------- 

 

4. Pedido de licenciamento da operação de loteamento apresentado pelo Sr. Tarcísio Monteiro 

Oliveira, sito no Lugar de Pinhadouro, União das Freguesias de Santa Leocádia e 

Mesquinhata – 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 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 atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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. -------------- 

 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 18 da Reunião Ordinária de 12.10.2016 
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                                                                                                          5/5 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


