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ATA     N.º 9 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2015 

 

 

Aos treze dias do mês de Maio de dois mil e quinze, 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. José Luís 

Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 22 de Abril de 2015, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

maioria. Os Senhores Vereadores Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro e José Manuel Lima 

Soares abstiveram-se da votação por não terem estado presentes na reunião. -------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo cumprimentou todos os presentes e solicitou informação sobre a 

conclusão das obras da Piscina Municipal Coberta, bem como sobre a previsão da sua reabertura ao 

público. Perguntou ainda se a Câmara possuía ou não um seguro para cobertura deste tipo de 

acidentes nos edifícios municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara respondeu que os procedimentos para a adjudicação das obras são 

demorados e existem prazos que têm que ser cumpridos, pelo que, a conclusão das obras está 

prevista para o fim do mês de Julho e como a piscina encerra durante o mês de Agosto, a sua 

reabertura ao público está prevista para o início do mês de Setembro. Informou a Senhora Vereadora 

de que a Câmara já realizou as obras preparativas para depois a empresa adjudicatária efetuar as 

obras da especialidade. Disse ainda que não há muitas empresas a efetuar este tipo de obras e que 

os materiais a aplicar são importados o que também atrasa ainda mais o processo. Relativamente à 

questão do seguro disse que a Câmara não tem estes edifícios seguros porque acarretam custos 

muitos elevados e pelo facto das seguradoras, neste tipo de acidentes invocarem sempre razões para 

não assumir os riscos, como por exemplo, razões atribuídas à má construção dos edifícios e outras. 

Disse também que a Câmara já tentou fazer um seguro global de cobertura para intempéries para os 

edifícios municipais e asseguradores apresentam sempre grandes dificuldades em assumir estes 

riscos, mas que o problema maior ainda está no seu custo muito elevado. -------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo aconselhou a Câmara para no futuro contactar várias 

seguradores para apresentação de outras propostas para cobertura deste tipo de acidentes.-------------- 

Senhor Vereador José Lima, interveio para dar conta de três assuntos importantes e que se prendem 

com o desenvolvimento do Concelho, o primeiro está relacionado com a apresentação da Carta 

Agrícola de Baião que decorreu no passado dia 8 de Maio, a qual considera ser um documento 

estratégico e fundamental para a promoção do fortalecimento do desenvolvimento rural do Concelho 

de Baião. Disse ainda que neste documento é feita a caracterização da atividade agrícola, a qual 

incidiu sobre as áreas com maior importância em termos de ocupação do solo, nomeadamente a 

vinha, as frutas, a produção animal a produção de mel e a floresta. Salientou que no mesmo 

documento são apresentadas sugestões importantes no sentido de melhoria nestas áreas que se 

prendem com a qualificação dos vários ativos de cada setor, o aumento das áreas produtivas e 

cooperação entre os produtores de forma a permitir a comercialização conjunta. O segundo ponto está 

relacionado com a primeira Aldeia do Futuro, a qual foi apresentada no passado dia 29 de Abril e que 

promete ser exemplo de criação de novos empreendedores de futuro e com futuro, é promovida pela 

AGAVI – Associação para a promoção da gastronomia e vinhos, produtos regionais e biodiversidade. 

Este projeto tem como objetivo formar novos agricultores, disponibilizar um espaço rural onde possam 

colocar em prática os seus projetos e apoiar a distribuição dos produtos com a criação de um centro 
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de logística. O terceiro e último ponto diz respeito à criação de postos de trabalho em que mais uma 

empresa ligada à moda e mais concretamente ao têxtil implantada na Zona Industrial de Baião,  irá 

iniciar o seu processo de recrutamento de pessoas, para numa fase inicial  ocupar cerca de 30 postos 

de trabalho, número que  poderá  aumentar num futuro próximo. Terminou dizendo que são boas 

notícias para o Concelho e que são os frutos de todo o trabalho desenvolvido pelo município, os quais 

contribuirão para a fixação e melhoria das condições de vida das pessoas. -------------------------------------  

Senhor Presidente da Câmara informou ainda o Executivo de que foram inauguradas no passado dia 

10 de maio, as instalações do segundo Albergue de Turismo de Natureza, na antiga Escola Primária 

de Portomanso, salientando que é um espaço muito agradável  além de estar inserido numa bela 

paisagem. Por isso,  pediu aos Senhores Vereadores para divulgarem aquele espaço no sentido de  

lhe ser dado o devido uso económico.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Listagem dos contratos de aquisições e prestações de serviços que carecem de parecer 

prévio do executivo municipal – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 
2. Sistema Integrado de gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública – 

Regulamento de funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação do Município de 

Baião – 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Cedência do Auditório Municipal à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – 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 e submeter o assunto à 

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

 
4. Cedência temporária de fotografias emolduradas - 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 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência temporária de fotografias 

emolduradas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
5. Acordo de formação entre o Município de Baião e a Margem - Formação e Consultadoria 

Económica, Sociedade Unipessoal, Lda., para produção do filme “Douro” – 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, aprovar o acordo de formação entre o Município de 

Baião e a Margem - Formação e Consultadoria Económica, Sociedade Unipessoal, Lda., para 

produção do filme “Douro”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Contrato-Programa com o Automóvel Clube de Portugal – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 o 

Contrato-Programa com o Automóvel Clube de Portugal. ------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de acordo de colaboração a celebrar entre a Filandorra – Teatro do Nordeste 

Cooperativa de Produção, Formação e Animação Teatral, SRL e a Câmara Municipal 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 

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 Minuta de acordo de colaboração a 

celebrar entre a Filandorra – Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e Animação 

Teatral, SRL e a Câmara Municipal de Baião. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil - Baião através da cedência 

de transporte aos alunos da Unidade de Autismo e pessoal de apoio para a realização da 

viagem de estudo ao Parque Temático do Zoomarine - 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 

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, ratificar a atribuição de apoio ao Agrupamento de 

Escolas de Vale de Ovil - Baião através da cedência de transporte aos alunos da Unidade de Autismo 

e pessoal de apoio para a realização da viagem de estudo ao Parque Temático do Zoomarine. ---------- 
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9. Atribuição de apoio aos alunos do 2.º Ano da Escola Básica de Campelo através da cedência 

de transporte para a realização da viagem de estudo ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro – 

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 atribuição de apoio aos alunos do 2.º Ano 

da Escola Básica de Campelo através da cedência de transporte para a realização da viagem de 

estudo ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de São Bartolomeu de Campelo – 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 atribuição de apoio à Fábrica da Igreja 

Paroquial de São Bartolomeu de Campelo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Frende – 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 atribuição de apoio à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Santa Maria de Frende. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Atribuição de apoio à União de Freguesias de Ancede e Ribadouro no âmbito de despesas 

urgentes e inadiáveis para evitar uma possível situação de catástrofe em consequência do 

desabamento de muro de suporte na Rua da Portela - 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 

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. Pedido de reembolso de valores de saneamento do consumidor 5737 - Local: Rua de 

Entreparedes n.º 28, Campelo - Requerente: Maria Alice Conceição Moreira Cabral – 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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. ----------- 

 

14. Concurso para arrendamento urbano, em regime de renda apoiada, de dois fogos de 

habitação social, de acordo com o Regulamento Municipal para a Gestão do Parque 

Habitacional de Baião – Lista provisória de candidatos – 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. ------------------------------------------ 

 

15. Minuta de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Administração 

Regional e Saúde do Norte – 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 

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 a minuta de protocolo de cooperação entre 

a Câmara Municipal de Baião e a Administração Regional e Saúde do Norte. ---------------------------------- 

 

 

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. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H30 Horas. E para constar se lavrou a presente 
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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, a redigi e 

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

 
 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


