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ATA     N.º 23 
 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

 

Aos nove dias do mês de Dezembro 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, 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ausências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 Novembro 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. Não participou na votação a Senhora Vereadora Anabela Cardoso 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. -- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º23 da Reunião Ordinária de 09.12.2015 

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                                                                                                          2/5 

 
II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
Senhor Presidente da Câmara propôs, em virtude da realização do já tradicional almoço de Natal dos 

membros da Câmara, a antecipação da reunião agendada para dia 23 de Dezembro de 2015, para as 

11H00. A Câmara manifestou a sua concordância com a proposta apresentada. De seguida, convidou 

todos os presentes para as seguintes iniciativas: dia 12 de Dezembro, 14H30, comemorações do 

Aniversário do Doutor Orlando de Carvalho, com especial destaque para a apresentação do Livro 

“BAIÃO EM TORNO DE 1800-1910. Poderes e dinâmicas, mutações e permanências”, da autoria de 

Jorge Fernandes Alves, nos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere; dia 

21 de Dezembro, 14H00, Ateliê de Natal, promovido pela Biblioteca Municipal para crianças entre os 7 

e os 12 anos e dia 26 de Dezembro, 21H30, concerto de Natal,  promovido pela Associação de 

Trabalhadores Câmara Municipal de Baião, com a participação da Escola Movimentos e Variações, no 

Auditório Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso salientou a organização do V Sarau Anual de Dança, realizado 

no passado dia 6 de Dezembro, que tinha contado com uma elevada participação do público. Felicitou, 

assim, a organização e todos os colaboradores da autarquia envolvidos na iniciativa, que, tendo em 

conta o seu sucesso, seria certamente para continuar nos próximos anos. -------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu convidou os presentes para as seguintes iniciativas: dias 13 e 20 de 

Dezembro, Festa de Natal Sénior, no Pavilhão Multiusos e dia 11 de Dezembro, 21H00, o Dia do 

Diploma, com a entrega de Prémios de Mérito, Prémios do Quadro Valor e Diplomas, a convite do 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, sublinhando que a presença de todos seria um 

reconhecimento do esforço desenvolvido pelos alunos ao longo do ano. Terminou dando os parabéns 

ao setor da logística, e a quem com ele colaborou, pela decoração de Natal dos Paços do Município, 

dotando a Câmara Municipal de um maior espírito natalício. --------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Oferta de livro destinado ao acervo do Museu 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião - Idiliano António 

Ribeiro Frias – 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 
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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. ------------------- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião - Palmira da 

Fonseca Pegas – 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 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. ---------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Jessica Cristina 

Mendes dos Santos – 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, aprovar a proposta. ---------------- 

 

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

Guedes – 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 proposta. ---------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Sónia Raquel 

Rodrigues de Sousa Marante – 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 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 da 

Conceição Moreira – 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 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. ---------------- 
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8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social de Baião – Susana Patrícia 

Monteiro Carvalho – 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 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. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Bandeira, Valadares - Requerente: 

Imobiliária Masamp, Lda. – 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 atendendo 

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

 

10. Proposta de instauração de inquérito – 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. ------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara informou a Câmara de que tinha ocorrido um incidente no Albergue de 

Portomanso, no passado dia 5 de Dezembro. Referiu que o Albergue foi alugado e, alegadamente, 

terá sido utilizado por mais pessoas do que as previstas nas normas de utilização do espaço, para a 

realização de uma festa de aniversário. Durante a festa, um grupo de jovens ter-se-á encostado a um 

gradeamento que caiu, provocando também a queda dos jovens. Informou que a Sra. Vereadora do 

Pelouro, Dra. Anabela Cardoso, se tinha deslocado ao local, informou a presidência do acidente e foi 

decidida a instauração de um inquérito para apurar eventuais responsabilidades internas e externas. -- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou, face à utilização que era feita do espaço, se a Câmara 

tinha um seguro de responsabilidade civil para casos como o presente, ou seja, quando envolvia 

danos com terceiros. Acrescentou que seria muito difícil fazer prova de uma utilização indevida e, 

assim sendo, disse se não seria melhor acionar o seguro para fazer uma avaliação do caso. ------------- 

O Senhor Presidente da Câmara informou que todos os edifícios municipais tinham um seguro de 

responsabilidade civil que contemplava toda a atividade da Câmara, incluindo terceiros. Em função da 

informação da Senhora Vereadora Anabela Cardoso e uma vez que formalmente a Câmara não teve 

conhecimento do incidente, tinha sido decidido abrir um inquérito para se esclarecer toda a situação. -- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 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 _________________________________________ 


