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ATA     N.º 19 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2015 
 

 

 

Aos catorze dias do mês de Outubro 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto tendo a Câmara considerado a falta como justificada.  

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 23 de Setembro 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 

 
Senhora Vereadora Anabela Cardoso informou que a Igreja de São Miguel de Tresouras tinha sido 

classificada pela Secretaria de Estado da Cultura como “Monumento de Interesse Público”, à 

semelhança da Igreja de Santa Marinha do Zêzere, sendo um motivo de satisfação existir no concelho 

mais um património religioso classificado. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima referiu-se à segunda edição da “Feira de Saberes e Sabores de Baião no 

Porto” e reconheceu que, os resultados em termos de participação do público, tinham ficado aquém 

das expetativas, desde logo devido à data escolhida, que poderia não ter sido a mais vantajosa. O 

primeiro dia, disse, não tinha corrido bem, mas depois acabou por ser compensado pelo segundo e 

terceiro dias, durante os quais se verificou uma maior afluência de visitantes. O assunto, acrescentou, 

iria ser alvo de reunião e de uma reflexão entre todos os intervenientes, para que a terceira edição 

decorresse da melhor forma possível. Agradeceu a todos os que estiveram presentes e ao trabalho 

dos colaboradores envolvidos na iniciativa. De seguida referiu-se ao encontro com empresários do 

concelho de Baião, promovido pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 

(AHRESP), no qual tinha estado presente em representação da autarquia, e onde tinham sido 

abordados diversos assuntos relacionados com o setor, salientou como exemplo o aumento de 

impostos, sem paralelo na Europa, principalmente no que se referia à taxa do IVA. Sublinhou, que se 

tratou de mais uma forma de valorização e promoção dos recursos endógenos do concelho de Baião. 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo sugeriu que as atas das reuniões passassem a ser mais 

detalhadas, por exemplo que se referia à discussão das propostas, devendo o documento retratar tudo 

o que era discutido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que a recente “Feira de Saberes e Sabores de 

Baião no Porto” e o facto do Senhor Vereador Lima ter dito que tinha ficado aquém das expetativas, tal 

dependia da fasquia que se colocava. Ou seja, compreendia que perante todo o empenhamento e 

trabalho do Senhor Vereador e dos colaboradores da autarquia, o retorno em termos de participação 

do público poderia ter sido melhor. Mas esse retorno dependia de outros e naquilo que dependia da 

autarquia a edição deste ano tinha melhorado substancialmente em relação ao ano anterior, com um 

espaço mais bem preparado, melhor decorado, com um palco instalado para a animação e com uma 

melhor qualidade de serviços, com mais pessoas e expositores envolvidos. Em relação à intervenção 

da Senhora Vereadora Fátima Azevedo, a qual agradeceu, sublinhou que as atas eram, nos termos da 

lei, um resumo do que de essencial se passava nas reuniões, não sendo, por isso, transcrições 

integrais de tudo o que era dito, até porque tal era impossível fazer. Para tal, existia o sistema de 

travação das reuniões integrado no SGA. Acrescentou que, caso estivesse em falta algum pormenor 

que quisessem ver vertido na ata, todos os membro da Câmara o poderiam fazer antes da reunião, 

através dos serviços de apoio, ou durante a aprovação da ata. Por fim, convidou os presentes para o 

IV Aniversário da CPCJ de Baião, no dia 17 de Novembro, às 14H30, e para as Jornadas literárias “Ler 

(n)o Douro”, no dia 24 de Novembro, às 09H30. ------------------------------------------------------------------------ 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fixação de preços - Visitas orientadas ao Património – Proposta   

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião e o Colégio de São Gonçalo de Amarante e os formandos Ismael António Ferreira da 

Silva e Fábio Stefano de Brito – 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 a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e o Colégio de São Gonçalo de Amarante e 

os formandos Ismael António Ferreira da Silva e Fábio Stefano de Brito. ---------------------------------------- 

 

3. 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 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 o protocolo para utilização do Centro Hípico 

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

 

4. Protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas de Vale de 

Ovil, 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 o protocolo de cedência da Piscina 

Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, Baião. ------------------------------------------ 

 

5. Minuta de contrato programa – Byonritmos Associação Juvenil – 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 
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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 de Minuta de contrato programa com a Byonritmos Associação Juvenil. ----------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que este apoio suplementar era o mais baixo de 

sempre e era destinado ao fecho das contas com o festival Byonritmos. Realçou que o trabalho que 

vinha a ser feito ao longo dos anos estava a consolidar o Festival e a promover o nome de Baião pela 

positiva. Assim, deu os parabéns à organização e a todos os jovens voluntários que estiveram 

envolvidos e colaboraram na sua organização. -------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa 

do Povo de Santa Marinha do Zêzere – Ratificação – 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, ratificar o 

acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa do Povo 

de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Banda 

Marcial de Ancede – Ratificação – 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 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, ratificar o 

acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Banda Marcial 

de Ancede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Sócio-Cultural de Santa Maria de Frende – 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 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 o 

acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação 

Sócio-Cultural de Santa Maria de Frende. --------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Rancho Folclórico As Ceifeiras de Valadares – 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 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 o 

acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o Rancho 

Folclórico As Ceifeiras de Valadares. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do 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 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 Contrato-programa de 

Desenvolvimento Desportivo com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------- 

 

11. Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva de Ancede – 

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 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, ratificar o Contrato-programa de Desenvolvimento 

Desportivo com a Associação Desportiva de Ancede. ----------------------------------------------------------------- 

 

12. Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo – Futebol Clube de Frende – 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, ratificar o contrato-programa de Desenvolvimento 

Desportivo com Futebol Clube de Frende. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva 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 
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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, ratificar o Contrato-programa de Desenvolvimento 

Desportivo com a Associação Desportiva de Baião. -------------------------------------------------------------------- 

 

14. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz, em que o Município é o co-

fundador, destinado a comparticipar o investimento no restaurante – 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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à Fundação Eça de Queiroz, em que o Município é o co-fundador, destinado a comparticipar 

o investimento no restaurante. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso ausentou-se da sala, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento nos termos do CPA. ------------------- 

 

15. Alteração ao Regulamento Municipal sobre o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais do concelho 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 

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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

16. Empreitada “Pavilhão Multiusos de Baião” - Decisão definitiva: - De indeferimento dos 

pedidos da firma Apostahabitual – Imobiliária, Lda. (que assumiu, por força de contrato 

celebrado para o efeito com a massa insolvente da Edimarco – Construção de Civil e Obras 

Públicas, S.A., as obrigações e responsabilidades conexas com os beneficiários das 

garantias bancárias, nomeadamente as obrigações e reparação de defeitos de obras de 

empreitadas públicas). – Da pretensão da Câmara Municipal, como dono da obra, em acionar 

a garantia bancária para cobertura das responsabilidades do empreiteiro na reparação das 

várias anomalias – 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 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 a proposta. ----------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício lembrou o já longo processo que resultava na proposta 

ora apresentada e que já tinha sido amplamente debatido em reuniões passadas. Sublinhou que o 

problema não iria ficar resolvido com o acionar da caução em causa, uma vez que o orçamento 
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apenas para a reparação do telhado, por forma a resolver o problema das infiltrações de água, orçava 

em cerca de 200 mil euros, para além das outras deficiências estruturais já conhecidas. ------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse ter aprofundado bastante este assunto e, por isso, colocou 

quatro questões ao executivo. A primeira foi que, tendo conhecimento de que a empresa tinha dado 

entrada com uma providência cautelar, qual tinha sido a decisão dessa ação. A segunda era que a 

empresa em causa dava a entender de que tinha vontade em executar as reparações necessárias no 

equipamento e alegava que a Câmara Municipal lhe tinha vedado a entrada. A terceira referia-se a um 

estudo técnico que foi feito sobre os problemas da obra e qual os resultados dessa perícia técnica, 

uma vez que, segundo sabia, esse estudo não tinha imputado a responsabilidade a ninguém. A quarta 

era qual a razão pela qual a Câmara Municipal não ter aceitado uma comissão arbitral para avaliar 

este processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que a empresa certamente tinha apresentado 

todas as questões ao Tribunal, aquando da apresentação da providência cautelar, que acabou por dar 

razão à autarquia. Lembrou que o pavilhão tinha sido inaugurado e já na altura tinham havido muitas 

dúvidas aquando da sua execução e, na qualidade de Vereador da Oposição, na altura tinha votado 

contra uma preposta respeitante a esta questão. Inclusivamente, tinham sido aprovados trabalhos a 

mais, quando na realidade os trabalhos acabaram por ser a menos. Mas na altura, ressalvou, existiam 

prazos, de obras e de ciclos políticos, daí a necessidade da sua inauguração, mesmo com os 

problemas verificados durante as obras, com a queda da bancada central, e no dia seguinte à 

inauguração ter-se verificado o desabamento da porta principal. Pelo exposto, disse, era do 

conhecimento geral que o pavilhão tinha problemas estruturais muito graves desde o início, como 

infiltrações, paredes rachadas, piso levantado, entre outros. A empresa Edimarco tinha feito algumas 

reparações, para a entrega definitiva da obras, mas não tinha conseguido resolver as deficiências 

demonstradas, e que eram visíveis, por isso a proposta hoje apresentada à Câmara para acionar a 

garantia bancária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a devida autorização, usou da palavra o Chefe de Divisão do Urbanismo, Eng.º Couto Barbosa. 

Reconheceu que desde 2006, a empresa, sempre que lhe tinha sido solicitado alguma intervenção 

vinha ao local, com mais ou menos atraso, mas sempre para fazer remedeios. Nunca foram efetuadas 

as reparações devidas e, pouco tempo depois, a situação voltava a repetir-se, desde logo na 

cobertura, com infiltrações de água, o que impossibilitava a utilização do equipamento em causa, 

obrigando, mesmo, ao seu encerramento. Chegou-se depois, a uma situação em que foi colocada à 

empresa a responsabilidade de resolver a questão de forma definitiva, principalmente no que se referia 

á cobertura, mas tal não se verificou. Posteriormente, em reunião entre as partes, foi feita uma 

programação de intervenções para resolver os problemas de forma definitiva e, para tal, a autarquia, 

através dos serviços técnicos, tinha solicitado à empresa o respetivo caderno de encargos, com a 

planificação e o tipo de intervenções a realizar, bem como os respetivos prazos. Informou que tal 

nunca tinha sido entregue pela empresa e, por isso, quando um dia foi contactado por funcionários da 

empresa a informarem de que estavam no pavilhão para fazerem uma intervenção, foi-lhes negada a 
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entrada no edifício, em resultado do que expôs e à falta do envio do plano solicitado. Em relação às 

falhas no projeto, esclareceu que a Câmara tinha o seu entendimento e que a empresa teria o dela, no 

entanto, ressalvou que estava cá para defender o interesse da autarquia, e que tinha sido realizada 

uma perícia externa que confirmou as anomalias existentes e já relatadas. No que se referia à 

comissão arbitral processual, informou que na reunião já mencionada, em que foi solicitado o plano e a 

calendarização dos trabalhos, e tendo em conta o historial do processo, o Senhor Presidente da 

Câmara tinha concordado com a criação da referida comissão, composta por um técnico de cada 

entidade, acrescida de um externo, para conjuntamente acompanharem os trabalhos. Informou de que 

tinha notificado, por três vezes, a empresa para proceder à nomeação do elemento e integrar a 

referida comissão, foi dado um prazo para o efeito, e a empresa não tinha cumprido. Apenas depois de 

todos os prazos terem terminado a empresa veio indicar uma pessoa para a função, mas a autarquia, 

face à complexidade do processo e na defesa do interessa público, teve de avançar com o processo. - 

Após a devida autorização, usou da palavra a Jurista da autarquia, Dra. Paula Loureiro, que informou 

que quer no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, quer no Tribunal Central Administrativo, a 

Câmara Municipal tinha ganho a interposição colocada pela empresa, informação prestada pelo 

advogado do contencioso da autarquia, permitindo que a Câmara avançasse com o processo de 

execução das garantias bancárias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo acrescentou que uma vez que tinha sido apresentado pela 

empresa, no dia 22 de julho, um recurso sobre a decisão do Tribunal, perguntou se a Câmara já tinha 

resposta sobre esse recurso, uma vez que tendo o mesmo efeitos suspensivos em relação à sentença, 

a autarquia não poderia avançar enquanto não fosse proferida a decisão final. -------------------------------- 

Após a devida autorização, usou da palavra o Adjunto do Presidente, Dr. Joaquim Azeredo, que 

informou que o Tribunal Central Administrativo tinha sido negado provimento ao recurso interposto 

pela empresa sobre a sentença inicial de declarar improcedente a providência cautelar apresentada. 

Acrescentou que tinha sido inclusivamente notificado pelo Tribunal para que a autarquia fosse recolher 

toda a documentação sobre o processo, uma vez que o mesmo estava encerrado. -------------------------- 

 

17. Minuta de contrato de arrendamento comercial/industrial – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 a 

Minuta de contrato de arrendamento comercial/industrial. ------------------------------------------------------------ 

 

18. Edificação em ruína iminente, sito na Rua de Sequeiros, União de Freguesias Ancede e 

Ribadouro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, a qual se dá por 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º19 da Reunião Ordinária de 14.10.2015 
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                                                                                                          9/11 

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 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Alteração ao loteamento - Processo LU-LOT 09/1987 Lote N.º 1 - Local: Rua Agatão Lança, 

Campelo - Requerente: Arnaldo José Barbosa Fidalgo – 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 XIX 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Alteração ao loteamento urbano - Alvará N.º 3/98 - Local: Leiras, Campelo - Requerente: 

Elisabete Maria Pinto Teixeira, Proc. N.º 2/2015 – 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 XX 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Fixação de lugar de Vereador em regime de meio tempo – 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 

XXI 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. ------------------------------------------ 

 

22. Atribuição de apoio à Vigararia de Baião para a celebração da missa do início pastoral - 

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 

XXII 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 à Vigararia de Baião 

para a celebração da missa do início pastoral. --------------------------------------------------------------------------- 
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23. Atribuição dos seguintes apoios à Associação Empresarial de Baião destinado à 8.ª Edição 

da Feira Stock Off: Monetário - no valor de 2.000€ destinado ao aluguer da tenda e Logístico 

- destinado à organização da feira - 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 

XXIII 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. ------------------------------------------ 

 

24. Minuta de protocolo - Sistema de Águas da Região do Noroeste – Construção de Redes de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, no âmbito do Contrato de 

Parceria Pública – 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 XXIII 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 em Exercício informou que, face aos atrasos que se estavam a verificar 

com o processo, o protocolo em causa continha uma listagem das obras prioritárias que a Câmara iria 

realizar por administração direta e, posteriormente, a empresa Águas do Norte iria ressarcir a 

autarquia do valor do investimento realizado. Realçou que, futuramente, novos protocolos poderiam 

ser celebrados com a mesma natureza. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou se as obras iriam ser realizadas por administração 

direta ou por empreitada, pergunta à qual o Senhor Presidente da Câmara em Exercício respondeu 

que seriam por administração direta, conforme protocolado, num prazo previsto de seis meses. --------- 

 

 

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 16H15 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 _________________________________________ 


