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ATA     N.º 7 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2015 
 

 

Aos oito dias do mês de Abril de dois mil e quinze, 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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em representação do Município, em 

Águeda, numa reunião da Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes e Dra. Maria de Fátima Azevedo, 

por motivos de saúde, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. ------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 25 de Março de 2015, 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 

 

Senhor Vereador José Lima usou da palavra para se referir à 10.ª edição da Feira do Fumeiro e do 

Cozido à Portuguesa e agradeceu a todos os funcionários da autarquia que colaboraram para o êxito 

do evento. Sublinhou que a feira tinha sido um sucesso total. Agradeceu, ainda, a todos os produtores 

e aos restaurantes participantes, bem como à comunicação social que promoveu e divulgou o evento, 

trazendo, dessa forma, milhares de pessoas ao nosso concelho, que contribuíram para a dinamização 

da economia local através da aquisição dos nossos produtos e serviços. ---------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas 

e eventos: dias 9, 10 e 13 de Abril a Ação de Informação “Burlas a Idosos” na Escola do Convento em 

Ancede, nos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere e no Auditório 

Municipal de Baião, organizadas pela Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de 

Baião com o apoio da Câmara Municipal; Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, uma 

organização da CPCJ de Baião, com o apoio da Câmara Municipal, que inclui no dia 24 de Abril a 

realização de uma manifestação pública, na Rua de Camões e terminando na Praça D. Manuel de 

Castro, pelas 14h30m; dia 10 de abril as “Serenatas ao Luar”, na Praça Francisco Sá Carneiro, e dia 

11 de abril o IV Tunance, no Mosteiro de Santo André de Ancede, duas organizações da ARCA 

(Comissão Organizadora do Tunance), com o apoio da Câmara Municipal; dia 11 de abril as Jornadas 

literárias “Ler (n)o Douro”, cujo programa estava disponível para consulta; dia 11 de abril a “Prestação 

de Contas” na freguesia da Teixeira, pelas 10 horas; e a Prestação de Contas na freguesia de 

Teixeiró, pelas 11h30m; dia 18 de abril a  Peça de Teatro “O Pedro e o Lobo”, às 21h30m, no Auditório 

Municipal de Baião, organizado pela Banda Marcial de Ancede, com o apoio da Câmara Municipal de 

Baião e dia 24 de Abril às 14 horas e sessão da Assembleia Municipal de Jovens nos Paços do 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião - Conta de Gerência 2014 – 

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. ------------------------------------------------------------------------ 
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2. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida pela Assembleia Municipal de Baião – Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no 

anexo II à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. O assunto será submetido ao conhecimento 

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

 

3. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, o Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas 

do Norte e o estagiário Vasco Amândio Pereira dos Santos - 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 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, ratificar a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Centro de Formação Profissional da 

Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte e o estagiário Vasco Amândio Pereira dos 

Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Celebração de acordo de estágio entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Lamego e a estagiária Carla Alexandra Correia - 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 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, ratificar a celebração de acordo de estágio entre a 

Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e a estagiária 

Carla Alexandra Correia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Básica e Secundária de Baião e os formandos André Miguel Teixeira Valente, 

António Belmiro Miranda Amorim e Ana Isabel Ferreira Moreira - 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 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, ratificar a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Baião e os 

formandos André Miguel Teixeira Valente, António Belmiro Miranda Amorim e Ana Isabel Ferreira 

Moreira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Aquisições e prestações de serviços – Parecer técnico genérico favorável para 2015 – 

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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Ana Maria 

Mendes Teixeira Oliveira Gomes Ribeiro – 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. ------------------------------------------ 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Luciana Cristina 

Pinto Martins – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Delfino Alberto 

Mansilha Correia Guedes – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Maria Fernanda 

Monteiro – 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. ------------------------------------------ 
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11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Maria Emília 

Murta Baltazar Rodrigues – 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. ------------------------------------------ 

 
12. 3.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2015 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

13. Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2014 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

 

14. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2014 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 e submeter o assunto à 

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

 

 

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. ----------- 
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ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H10 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 _________________________________________ 


