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ATA     N.º 06 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de Março 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 09 de Março 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 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para convidar todos os presentes para as seguintes 

iniciativas e eventos: dia 24 de março, às 12H00, as Comemorações dos 950 anos das Terras de 

Bayan, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; dia 25 de março, Caminhada Noturna em Ancede, 

cuja concentração tem inico às 18H30 na Casa de Penalva, organizada pelas Caminhos Velhos e 

ADLRA e com o apoio da Câmara Municipal de Baião; dia 26 de março, às 8H30, Passeio Todo o 

Terreno, organizado pelo Moto Clube Baionense, e apoio da Câmara Municipal de Baião; dia 1 de abril 

às 21H00, no Auditório Municipal de Baião, apresentação de projetos de saneamento na União de 

Freguesias de Campelo e Ovil e sessão de esclarecimento da Águas do Norte, onde também os 

munícipes poderão solicitar informações e expor situação referentes à faturação da água; continuação 

da Exposição Coletiva de Artistas Baionenses na Loja Interativa de Turismo de Baião até ao dia 6 de 

abril; Encontro de Nutrição e Saúde Infantil, dia 6 de abril, da parte da tarde, no Agrupamento de 

Escolas do Vale de Ovil, dia 7 de abril, da parte da manhã no Agrupamento de Santa Marinha do 

Zêzere e de tarde no Agrupamento de Eiriz, organizado pela Câmara Municipal de Baião; o V 

TUNANCE, no dia 15 de Abril, na Praça Francisco Sá Carneiro, às 21H30 e no dia 16 de abril no 

Mosteiro de Santo André em Ancede, às 21H30. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara informou também que no dia 2 de Abril, a partir das 14H30, se 

realizará uma visita a alguns pontos do Concelho, no sentido de ver no terreno os estragos 

provocados pelas intempéries de fevereiro, onde estarão presentes os Vereadores do Executivo, 

Membros da Assembleia Municipal e os Senhores Presidentes de Freguesia. --------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso referiu-se à importância da iniciativa que decorrerá no próximo 

dia 24 de março, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito da História Económica e Social 

de Baião e das Comemorações dos 950 anos das Terras de “Bayan”, cujo documento data de 24 de 

março de 1066, sendo que, é o documento conhecido, mais antigo sobre Baião. Enalteceu a 

importância de valorizar a memória coletiva e as raízes do território baionense e salientou que são 

aspetos simbólicos mas que nos dizem muito sobre quem somos e nos permite valorizar a nossa 

identidade e cultura. Referiu que a data escolhida para estas comemorações está relacionada com a 

data do referido documento, tendo sido solicitada autorização à Torre do Tombo, e a resposta apenas 

chegou nesta semana, pelo que, convidou todos os presentes para se associarem a esta iniciativa. ---- 

 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu interveio para se referir ao evento que ocorreu no dia 11 de março, 

no Auditório Municipal, no âmbito das Comemorações do Dia internacional da Mulher, este ano 

subordinadas ao tema “A Mulher e as Artes”, com testemunhos de Mulheres ligadas às Artes, 
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culminando com um grande espetáculo de música, dança e teatro com artistas baionenses. Enalteceu 

o facto de cada vez mais jovens quererem participar neste espetáculo e salientou que o sucesso do 

mesmo será condicionado, no futuro, pelo espaço onde é realizado, tendo, por isso, de ser pensado 

um espaço de maior para a sua realização. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu fez ainda referência à ação comemorativa do Dia Mundial da 

Árvore, que decorreu no passado dia 21 de Março, na Serra do Marão, conjuntamente com os seis 

Municípios unidos por esta Serra,  Amarante, Baião, Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de 

Penaguião e Vila Real, com crianças de cada concelho e no território de cada um. Seguindo-se 

depois, a deslocação para o ponto mais alto, a Capela da Nossa Senhora da Serra do Marão, onde os 

seis municípios envolvidos, realizaram, pela primeira vez, uma atividade conjunta de reflorestação. 

Referiu que apesar de ter sido simbólica, esta iniciativa materializa o principal objetivo do acordo de 

intenções estabelecido no final de janeiro, que prevê o desenvolvimento de políticas concretas de 

valorização, preservação e promoção de um território com um enorme valor paisagístico e ambiental e 

com um grande potencial para o turismo de natureza e para atividades relacionadas com os desportos 

de aventura, como o BTT e caminhada, bem como para a observação da biodiversidade. De seguida 

os autarcas estiveram reunidos para delinear estratégias, sobretudo ao nível da governança deste 

projeto, tendo concluído que a sua gestão passará por uma Associação de Municípios. Realçou que 

está prevista a segunda ação para o mês de abril, com a realização de umas Jornadas Técnicas, em 

Vila Real, focadas na reflorestação, turismo de natureza e aventura, conservação do património e 

segurança do território e, na primeira semana do mês de maio, em Baião, uma Conferência sobre o 

Marão, onde serão apresentadas as conclusões das Jornadas Técnicas e elencadas as 

potencialidades e constrangimentos a ultrapassar para transformar a Serra do Marão num destino de 

excelência. Por fim, disse que o mês de Novembro ficará marcado pela reflorestação da Serra do 

Marão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar interveio para complementar a informação dada pelo Senhor 

Presidente da Câmara acerca das sessões de esclarecimento que decorrerão nos próximos dias 1 e 2 

de Abril, no Auditório Municipal e nos Serviços Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere, 

afirmando que é importante a participação de todos e apelou a todos para divulgarem estas sessões, 

pois estará presente o Administrador das Águas do Norte para esclarecer qualquer problema 

relacionado com a faturação da água. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo pediu para intervir no seguimento da intervenção do senhor 

Vereador Henrique Gaspar, dizendo que todas as anomalias que aconteceram não deviam ter 

acontecido e que além dessas irregularidades, constata-se que no geral das faturas emitidas há um 

aumento substancial e que chega a atingir os 100%. ------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente da Câmara, na sequência da intervenção da Senhora Vereadora Fátima 

Azevedo prestou alguns esclarecimentos sobre as irregularidades que se têm verificado na faturação 

da água e que lhe foi garantido por parte da empresa, que muito em breve todas as situações serão 

resolvidos. Disse que em relação ao aumento de 100% na faturação da água não é bem assim e 

exemplificou o caso de uma fatura de consumo de água de uma família média, com um consumo de 

7m3/mês, que comparativamente com o valor antes de passar para a empresa, sofreu um aumento 

cerca de dois euros em relação ao consumo da água e saneamento. Concordou com a Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo quando disse que estas anomalias não deviam ter acontecido, mas tendo 

acontecido, teremos todos que fazer parte da solução e não do problema. Informou que a resolução 

dos problemas está no bom caminho e que teve conhecimento que uma parte da população já está a 

ser reembolsada das quantias liquidadas indevidamente. Por isso, disse mais uma vez, que espera 

que nos próximos dois meses tudo esteja resolvido e que neste processo todos temos o dever de 

informar e estarmos de boa fé com as pessoas e não manipular essa mesma boa fé. Por fim, felicitou 

todos os Presidentes das Juntas de Freguesia e os representantes dos partidos políticos pelo trabalho 

desenvolvido no âmbito deste processo, nomeadamente no esclarecimento das pessoas. ----------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório do Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião para a 

visualização de um filme sobre a Páscoa – 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 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 proposta de cedência 

de utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião para a visualização de um 

filme sobre a Páscoa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Adesão do Município de Baião como sócio auxiliar coletivo da Federação do Folclore 

Português – 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 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 proposta de adesão do 

Município de Baião como sócio auxiliar coletivo da Federação do Folclore Português e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. A Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Baião e o “Circulo Literário 

Agustina Bessa-Luís” – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e 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  da Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Baião e o “Circulo Literário 

Agustina Bessa-Luís”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Pedido de autorização para cedência de parte da EB1 de Loivos da Ribeira à Associação 

Cultural, Social e Recreativa de Loivos da Ribeira (ACUL) – 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 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 do pedido de autorização para 

cedência de parte da EB1 de Loivos da Ribeira à Associação Cultural, Social e Recreativa de Loivos 

da Ribeira (ACUL). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Apoio à Associação Empresarial de Baião para funcionamento geral das atividades do 

Balcão Empreendedor do Concelho de Baião instalado na Sede da AEB – 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 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 apoio à Associação Empresarial de Baião para funcionamento geral das atividades do 

Balcão Empreendedor do Concelho de Baião instalado na Sede da AEB.. -------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio às Juntas de Freguesia  e Associações que participaram no Desfile de 

Carnaval 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 atribuição de apoio às Juntas 

de Freguesia  e Associações que participaram no Desfile de Carnaval 2016 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Procedimento para a aquisição de energia elétrica em Média Tensão (MT), Baixa Tensão 

Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN), em regime de mercado liberalizado, pelo 

agrupamento de entidade adjudicantes – 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, aprovar a proposta de procedimento para a 

aquisição de energia elétrica em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão 

Normal (BTN), em regime de mercado liberalizado, pelo agrupamento de entidade adjudicantes. -------- 

 

8. Tabela da Tarifas pelo Transporte, Depósito e Tratamento de Resíduos Sólidos no Concelho 

de Baião para o Ano de 2016 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Ambiente, 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 maioria, com seis votos a favor e uma abstenção da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo, aprovar a proposta da Tabela de Tarifas pelo Transporte, Depósito e 

Tratamento de Resíduos Sólidos no Concelho de Baião para o Ano de 2016. Sobre este assunto a 

Senhora Vereadora ficou de apresentar declaração de voto. -------------------------------------------------------- 

 

9. Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Baião – 

Publicitação do inicio do procedimento e participação procedimental – Prazo para 

participação procedimental – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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, aprovar a proposta de publicitação 

do inicio do procedimento e participação procedimental  e prazo para participação procedimental  do 

Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Baião. ------------- 

 

10.  Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de Sinalização de 

acesso exclusivo a moradores na Rua da Bouça/Ribadouro na União de Freguesias de 

Ancede e Ribadouro – 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 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 alteração 

ao atual Regulamento Municipal de Trânsito para a colocação de sinalização de acesso exclusivo a 
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moradores na Rua da Bouça/Ribadouro na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro e submeter o 

assunto á Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Concessão de Licença Especial – Santa Casa da Misericórdia de Baião, Rua do Soutulho, nº 

113 – Campelo – 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 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 de 

concessão de Licença Especial à Santa Casa da Misericórdia de Baião sita na Rua do Soutulho, nº 

113 – Campelo, atendendo aos pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Adesão ao Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana – 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 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 proposta de adesão 

ao Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana. ------------------------------------------------------------ 

 

13.  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 – 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 

XIII 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 seis votos a favor e um voto contra da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo, 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. Sobre 

este assunto a Senhora Vereadora ficou de apresentar declaração de voto. ------------------------------------ 

 

14.  Normas Provisórias de Atribuição de Apoios às Festividades 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 

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 das Normas Provisórias de 

Atribuição de Apoios às Festividades do Concelho de Baião. -------------------------------------------------------- 
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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, Presidente da Câmara, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 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 _________________________________________ 


