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MINUTA DA ATA     N.º 22 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Aos vinte quatro dias do mês de novembro 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 ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Ausências: Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de ordem profissional.----------------- 

 

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 09 de Novembro 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 a Senhora Vereadora Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para se referir à visita do Senhor Ministro do 

Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social ao nosso Concelho, no passado dia 23 de 

novembro. Mostrou a sua satisfação por esta visita se ter realizado, já que correspondia às 

expectativas da Santa Casa da Misericórdia de Baião e da Câmara de Baião, em que a inauguração 

da Clinica da Santa Casa e da primeira fase das obras de recuperação do Lar de S. Bartolomeu, fosse 

feita pelo Senhor Ministro do Trabalho, da Solidariedade Disse que em Junho teve uma reunião com o 

Senhor Ministro e quando o convidou para vir a Baião, propôs-lhe que essa visita contemplasse a 

realização de uma reunião com os Diretores das IPSS’s do Concelho, no sentido de analisar as 

dificuldades e desafios com que estas se debatem, ver os desafios com que eles se debatem, tendo o 

mesmo mostrado, já na altura, uma grande abertura para que essa reunião se concretizasse, como 

veio a acontecer. Salientou que não é hábito os Ministros aceitarem este tipo de encontro, no entanto, 

o Senhor Ministro não só aceitou, como achou uma boa ideia. Concluiu, dizendo que esta reunião 

resultou numa conversa serena com os Diretores das Entidades Sociais do Concelho, onde o Senhor 

Ministro  teve a oportunidade de se inteirar dos desafios e realidades com que estas entidades se 

debatem no seu dia a dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

e eventos: dias 25 e 26 de Novembro a realização do Rali Amarante – Baião, dia 1 de Dezembro, 

pelas 15H00, as Comemorações do Aniversário do Prof.  Orlando de Carvalho, no SEDOC, em Santa 

Marinha do Zêzere; dias 2, 3 e 4 de Dezembro, os Fins de Semana Gastronómicos; dia 10 de 

dezembro, às 07h30, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Baião a realização do XI Passeio TT 

dos Bombeiros Voluntários de Baião; e, nos dias 11 e 18 de Dezembro a realização da Festa de Natal 

Sénior, no Pavilhão Multiusos de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo – 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 cedência do Auditório 

Municipal à Casa do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Cedência de utilização do  Auditório à USF – Unidade de Saúde Familiar de Baião – 

Ratificação – 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 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, ratificar a cedência de utilização do  Auditório à 

USF – Unidade de Saúde Familiar de Baião. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Oferta do Livro “Azeredos de Mesãofrio: Seus Ramos e Ligações” à Biblioteca Municipal – 

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, aceitar e 

agradecer a oferta do Livro “Azeredos de Mesãofrio: Seus Ramos e Ligações” destinado à Biblioteca 

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

 
4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Umbelina Rosa Pinheiro Pinto – 

Retificação do valor do apoio – 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 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, retificar o valor do apoio 

atribuído a Umbelina Rosa Pinheiro Pinto,  no âmbito do Fundo Social de Baião. ----------------------------- 

 

5. Revogação da deliberação da Reunião Ordinária de 26 de Outubro de 2016, que aprovou a 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Alice Queiroz Pereira – 

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 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 revogação da 

deliberação da Reunião Ordinária de 26 de Outubro de 2016, que aprovou a atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Maria Alice Queiroz Pereira.  -------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 VI 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de Apoio Financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião.------------------------------------------------------ 

 

7. Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

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

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 atribuição de Apoio Financeiro à 

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

 

8. Atribuição de Apoio Extraordinário à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 atribuição de Apoio Extraordinário à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

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

 

9. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Automóvel de 

Amarante – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Automóvel de 

Amarante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10.  Minuta de Protocolo para a utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de 

Eiriz – 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 minuta de Protocolo para a utilização do 

Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de Eiriz. ----------------------------------------------------------------- 

 

11.  Minuta de Contrato de Gestão de Exploração do Cais da Pala de Ribadouro – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 de 

Gestão de Exploração do Cais da Pala de Ribadouro. ----------------------------------------------------------------- 

 

12.  Aquisição de Imóveis – Prédio Rústico e Urbano – Por compra, situados na Freguesia de 

Loivos do Monte, destinados à Criação de um Arranjo Urbanístico e Polidesportivo – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador dos Assuntos Económicos, 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 aquisição de imóveis, 

Prédio Rústico e Urbano, por compra, situados na Freguesia de Loivos do Monte, destinados à 

Criação de um Arranjo Urbanístico e Polidesportivo. ------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Aquisição de Imóveis – Prédio Rústico e Urbano – Por compra, situados na União de 

Freguesias de Teixeira e Teixeiró, destinados à Criação de um Arranjo Urbanístico e Zona de 

Lazer – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 aquisição de imóveis, 

Prédio Rústico e Urbano, por compra, situados na União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró, 

destinados à Criação de um Arranjo Urbanístico e Zona de Lazer. ------------------------------------------------- 

 

14.  Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Clube Náutico de Ribadouro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 minuta de Contrato de 

Gestão de Exploração do Cais da Pala de Ribadouro. ----------------------------------------------------------------- 

 

15. Protocolo Celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a EDP 

Distribuição: - Alteração do Anexo I do Contrato Tipo Concessão de Distribuição de Energia 

Elétrica em Baixa Tensão nos Municípios Integrantes da CIM-TS; - Adesão ao Novo Anexo I, nos 

termos definidos nas Cláusulas Segunda e Terceira do Protocolo Celebrado entre a ANMP e a 
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EDP, ou seja, através da Celebração de Protocolo para o efeito entre o Município e a EDP 

Distribuição – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 o Protocolo Celebrado 

entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a EDP Distribuição: - Alteração do Anexo I 

do Contrato Tipo Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão nos Municípios 

Integrantes da CIM-TS; - Adesão ao Novo Anexo I, nos termos definidos nas Cláusulas Segunda e 

Terceira do Protocolo Celebrado entre a ANMP e a EDP, ou seja, através da Celebração de Protocolo 

para o efeito entre o Município e a EDP Distribuição. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à 

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

 

16.  Regulamento do Fundo de Maneio – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 o Regulamento do Fundo 

de Maneio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Pedido de destaque de parcela de terreno, sita em Eiriz, Freguesia do Gôve, em nome de 

Paulo Eurico Carvalho Moreira – 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 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 o pedido de 

destaque de parcela de terreno, sita em Eiriz, Freguesia do Gôve, em nome de Paulo Eurico Carvalho 

Moreira, atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Alteração ao Alvará de Loteamento Nº 1/94, Lote 11, sito no Lugar de Eiriz, União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro, pertencente a Simão da Silva Pereira – 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 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade,  aprovar a alteração ao 

Alvará de Loteamento Nº 1/94, Lote 11, sito no Lugar de Eiriz, União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro, pertencente a Simão da Silva Pereira, atendendo aos pareceres técnicos.----------------------- 
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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, deu por encerrados os trabalhos, eram 11H00 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 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 
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______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


