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ATA     N.º 8 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2015 
 

 

Aos vinte e dois 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, Dr. José Luís 

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

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

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

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

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

Ausências: Sr. José Manuel Lima Soares, por motivos profissionais, e Dra. Maria Ivone Cerejo Costa 

de Abreu Ribeiro, por se encontrar em Lousada em representação do Município na cerimónia de 

apresentação oficial do "Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade do Tâmega e Sousa”, 

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 8 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. 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo absteve-se da votação por não ter estado presente na reunião.    
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhor Vereador Paulo Pereira convidou os presentes para o Rali de Baião-Amarante, no dia 9 de 

Maio, na Serra da Aboboreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara felicitou o Senhor Vereador do Pelouro do Desporto pelas iniciativas e 

pela projeção da imagem de Baião como um concelho com infraestruturas para acolher diversos 

eventos em várias modalidades desportivas e que dinamizam a economia local. De seguida, informou 

a Câmara da vinda, no dia anterior, de uma delegação do Município de Moraña,  liderada pela 

Alcaidessa Maria Luísa Piñeiro, acompanhada de empresários e agentes políticos galegos, para a 

assinatura do protocolo de geminação entre os dois municípios, que visa, entre outros objetivos, a 

divulgação das atrações dos dois territórios e a colaboração em atividades culturais, como festivais de 

música, peças de teatro e feiras de artesanato, com a participação das associações locais. ------------- 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Reunião da Comissão NAT e conferência “Inovação e Modernização da Economia Rural” – 

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. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores para participarem nos trabalhos e nos 

momentos oficiais desta reunião da Comissão NAT, bem como na conferência sobre a monitorização 

do desenvolvimento do mundo rural, onde também iriam estar presentes representantes dos vários 

estados europeus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Cedência do Auditório Municipal à Acribaimar – Associação de Criadores de Gado Baião 

Marco – 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, aprovar a cedência do Auditório Municipal à 

Acribaimar - Associação de Criadores de Gado Baião Marco. ------------------------------------------------------- 

 
3. Cedência do Auditório Municipal ao Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais “3is” 

(CLDS+”3is”) – 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 cedência do Auditório Municipal ao 

Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais “3is” (CLDS+”3is”). ---------------------------------------------- 
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4. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil e os estagiários Cristiana Manuela 

Monteiro Moreira e Diogo Henrique de Abreu Pinheiro - 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 formação em 

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

Ovil e os estagiários Cristiana Manuela Monteiro Moreira e Diogo Henrique de Abreu Pinheiro. ----------- 

 

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

Baião, a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento e a formanda Adelaide Augusta 

Carvalho - 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 Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento e a formanda Adelaide Augusta Carvalho. -------------------------------------------------------- 

 

6. Reclamação do consumidor de água N.º 3551 - Pedido de reembolso de valor pago de 

metros cúbicos de água – Proposta  

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

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

Senhor Vereador Henrique Ribeiro explicou os termos da proposta, que se prendia um uma 

reclamação de uma munícipe e o consequente pedido de reembolso pelo pagamento de metros 

cúbicos de água pagos e não consumidos, conforme confirmado pelos serviços da autarquia, no 

período compreendido entre janeiro de 2013 e Dezembro de 2014. ----------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou se não havia a possibilidade de ser emitida uma 

nota de crédito à munícipe. A Dra. Paula Loureiro referiu que também havia a possibilidade do valor 

poder ser abatido em faturações futuras, mas, no caso concreto, a munícipe tinha solicitado a 

devolução do dinheiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira ressalvou que o sistema informático utilizado para a faturação da água 

funcionava através de uma estimativa, por isso, não se tratava de um erro por parte dos serviços. 
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Também sublinhou que o consumidor deveria ter estado mais atento à questão, uma vez que apenas 

apresentou reclamação dois anos depois do problema. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara concluiu que no caso em apreço foi comprovado que o consumidor 

deveria ser ressarcido do valor em causa daí a proposta apresentada nesse sentido. ----------------------- 

 

7. Regulamento Municipal Fundo Social de Baião – 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 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 e submeter o assunto à 

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

 

8. Apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – 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 a 

proposta de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. ------------ 

Senhor Presidente da Câmara realçou o excelente trabalho desenvolvido pela Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. Referiu que o executivo colaborava com a Associação 

nas suas iniciativas e também a consultava em diversas matérias relacionadas com a autarquia. 

Sublinhou a vertente social da Associação que através da sua Loja Social apoiava inúmeras famílias 

do concelho, com roupa, brinquedos e alimentação. Por fim, apelou a que todos os Senhores 

Vereadores para que acompanhassem mais de perto todas as atividades da Associação. ----------------- 

 

9. Alteração da proposta datada de 25.10.2006 relativa à suspensão do tarifário de resíduos 

sólidos urbanos para os munícipes que não dispõe do serviço de recolha de lixo – Proposta  

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 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. ---------------- 

Senhor Vereador Henrique Ribeiro explicou os termos da proposta que passava, essencialmente, por 

acrescentar que estavam sujeitos ao pagamento do tarifário de resíduos sólidos urbanos todos os 

munícipes servidos pela rede de água e/ou saneamento. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara sublinhou a complexidade da questão em causa. Referiu que, esta 

proposta de aperfeiçoamento da anterior, inseria-se no objetivo de se alcançar um sistema cada vez 

mais justo para com todos os munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º8 da Reunião Ordinária de 22.04.2015 
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                                                                                                          5/6 

 

10. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial de Baião – 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 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 cedência do Auditório Municipal à 

Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. Concurso Público para a concessão da exploração do Bar da Praia Fluvial (Lote I), do Bar da 

Piscina Municipal Descoberta de Campelo (Lote II), do Bar da Piscina Municipal Descoberta 

de Santa Marinha do Zêzere (Lote III), do bar do Pavilhão Multiusos de Baião (Lote IV) e do 

Bar da Piscina Municipal Descoberta de Ancede (Lote V) – 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 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 e submeter o assunto à 

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

Senhor Vereador Paulo Pereira usou da palavra para salientar que por mais divulgação que se fizesse, 

mais uma vez apenas tinha havido um concorrente para 3 dos 5 lotes a concurso. O concurso para os 

lotes I e IV tinham ficado desertos. Assim sendo, referiu que os serviços estavam a estudar 

alternativas para solucionar o problema, que poderia passar por um ajuste direto, por forma a garantir 

o serviço às populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, 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 _________________________________________ 


