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ATA     N.º 1 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2015 
 

 

Aos catorze dias do mês de Janeiro 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, 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 Dezembro de 2014, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria, com cinco votos a favor e dois votos de abstenção dos Senhores Vereadores Fátima Azevedo 

e José Lima, por não terem estado presentes na reunião. ------------------------------------------------------------ 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Presidente da Câmara informou os presentes de que o cenógrafo José Manuel Castanheira, 

após visita ao nosso concelho, se tinha inspirado nas pinturas da Capela de Santa Comba, Telões, 

para a criação de um dos primeiros e principais cenários da peça de teatro “Cyrano de Bergerac”, em 

exibição no Teatro Nacional D. Maria II. Pelo exposto, e atendendo a que se trata de um património de 

Baião, a autarquia iria promover uma deslocação a Lisboa, para assistir à peça em causa, convidando 

para o efeito todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou a Câmara que era com satisfação que confirmava a 

participação de Baião no Rali 2015. Referiu que, apesar de algumas dificuldades e após longas e 

complexas negociações, com os esforços do ACP e do Turismo Porto e Norte tinha sido possível a 

candidatura a fundos comunitários que tinham permitido manter a prova. Esta, referiu, iria passar no 

nosso concelho no dia 23 de Maio. Tratava-se, naturalmente, de uma prova com grande impacto 

nacional e internacional e muito importante para Baião. --------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo, referindo-se ao Centro Cívico do Grilo, perguntou quando seria 

executada a obra, se já tinha sido efetuada a permuta do terreno e se tinha sido elaborada a respetiva 

avaliação dos terrenos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que a permuta já tinha sido efetuada, com a celebração da 

respetiva escritura pública e que as obras já tinham iniciado, através de administração direta. Assim, 

sublinhou, todos os compromissos assumidos para com a população do Grilo e com seu Presidente de 

Junta estavam a ser cumpridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que esteve presente na assinatura da escritura de permuta e 

que havia uma avaliação oficial do terreno sito no Grilo, bem como do terreno usado para a permuta, 

sendo que o valor de ambos convergia, não havendo, por isso, lugar a qualquer outro tipo de 

compensação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Margem - Formação e Consultadoria Económica, Lda. - 

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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à 

Margem - Formação e Consultadoria Económica, Lda.. --------------------------------------------------------------- 
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2. Protocolo para utilização do Centro Hípico - APAVO - 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 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 o protocolo para utilização do Centro Hípico 

por parte da APAVO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Programa Eco - Escolas - Parceria de colaboração – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 Parceria de 

colaboração relativa à implementação do Programa Eco - Escolas. ----------------------------------------------- 

 
4. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Baião - 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 atribuição de apoio financeiro à 

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

 
5. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere - 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 atribuição de apoio financeiro à 

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

 
6. Cedência de parcela de terreno pertença de Maria Margarida Ribeiro Sousa Amorim para 

abertura de caminho florestal no Lugar de Silvares, Freguesia do Grilo – 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 concretização da cedência da parcela de 

terreno, pertença de Maria Margarida Ribeiro Sousa Amorim, para abertura de estradão ou caminho 

florestal no Lugar de Silvares, Freguesia do Grilo, por forma a permitir o acesso à população local, 

dentro dos limites da respetiva propriedade e em diálogo com a população e com o Presidente da 

Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença – 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. ------------------------------------------ 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscreveu-se o Senhor Leonel Alves Pereira, residente na Rua Nossa Senhora da Graça, n.º 237, 

Freguesia de Gestaçô. Este munícipe chamou a atenção da Câmara para a necessidade de dar um 

alento aos empresários locais, que, face à lei do nosso país, eram sobrecarregados por burocracias, 

taxas e impostos. Referiu-se, concretamente, aos bares das associações e às comissões de festas. 

Sobre os bares, defendeu que deveriam estar apenas abertos durante as atividades do Rancho e não 

constantemente. Em relação à comissão de festas, alertou para uma situação em que um local não 

apropriado estava a ser utilizado como estabelecimento comercial, inclusivamente com a colocação de 

uma placa de publicidade, sem licenciamento e pagamento de impostos. Pelas situações que expôs, 

apelou à Câmara para atuar por forma a salvaguardar os empresários. ------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara referiu que as comissões de festas e coletividades usavam diversas 

formas para angariação de fundos para a realização das suas atividades e para as festividades, que 

também beneficiavam e dinamizavam o comércio local. No entanto, salvaguardou, essas iniciativas 

deveriam ser realizadas sempre no cumprimento das normas legais. Referiu que os Senhores 

Vereadores Henrique Ribeiro e José Lima iriam abordar conjuntamente o assunto, por forma a 

encontrarem a melhor resposta para as situações expostas. -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H20 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 _________________________________________ 


