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 ATA     N.º 24 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de Dezembro 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. 

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 onze horas 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 09 de Dezembro 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 

Senhor Presidente da Câmara informou os membros do executivo de alguns eventos que se irão 

realizar nesta época natalícia, convidando-os a estar presentes nestas iniciativas. No dia 26 de 

Dezembro, pelas 21H30 no Auditório Municipal o Concerto de Natal – “Armontino Ensemble”, de 

música erudita, organizado pela Escola Movimentos e Variações e a Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião, com entrada livre. No dia 27 de Dezembro, pelas 16H00 na Igreja 

Paroquial de Ancede, Concerto de Natal da Banda Marcial de Ancede. No dia 31 de Dezembro, pelas 

22H00, na Zona Industrial de Baião, Festa de Passagem de Ano organizada pelo Rancho Folclórico de 

Baião. E, no dia 5 de Janeiro, pelas 21H00 o tradicional Encontro de Cantares dos Reis, na Praça 

Heróis do Ultramar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e felicitou a Associação dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião pela organização da tradicional Festa de Natal para os 

filhos dos funcionários e o jantar com grande animação, salientando que são atividades muito 

importantes que fomentam o espírito de equipa. Depois fez referência à apresentação do segundo 

volume do livro da História de Baião, que decorreu em Santa Marinha do Zêzere, contribuindo assim 

para o lançamento de mais um capítulo da História Económica e Social de Baião. ---------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu cumprimentou os Senhores Vereadores e colaboradores presentes e  

congratulou-se pela realização dos almoços à População Sénior de Baião que decorreram nos dois 

últimos domingos. Destacou que correram muito bem e com a grande animação que lhe é peculiar. 

Registou a boa disposição dos seniores a qual mostrou a forma como se sentem bem nestas festas e 

a sua satisfação pela sua realização. Por fim terminou deixando um agradecimento a todos os 

intervenientes, nomeadamente aos autarcas de freguesia, aos Ranchos Folclóricos, de Baião, da 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro, as Cesteiras de Frende, as Ceifeiras de 

Valadares, ao Grupo Coral de Tresouras e ao Padre Luís Mário, ao CLDS de Baião, aos Bombeiros 

Voluntários de Baião, ao Grupo da Câmara – O Estaleiro e a todos os colaboradores da Câmara pela 

forma exímia como organizaram este evento. ---------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Henrique interveio para dar conta que no passado dia 10 de Dezembro, se iniciou a 

remodelação da rede de iluminação pública em alguns pontos do Concelho que passará a utilizar a 

tecnologia LED. Informou que esta remodelação tem essencialmente dois objetivos, o primeiro visa 

melhorar a qualidade do serviço, com uma luz mais intensa e mais suave. O segundo objetivo é a 

poupança na ordem dos 50%, uma medida que se enquadra numa estratégia de desenvolvimento de 

boas práticas preconizadas para a eficiência energética. Informou que esta primeira fase englobou 126 

lâmpadas no âmbito de uma candidatura aos fundos comunitários a qual financiou 85% do projeto, já a 

segunda fase terá início quando abrirem novas candidaturas aos fundos comunitários. Salientou ainda 

que esta remodelação abrangeu as Vilas de Baião e de Santa Marinha do Zêzere e o Centro do Gôve, 

por serem os locais de maior densidade populacional. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Carlos Maria congratulou-se com o facto de o Município de Baião ter registado 

uma subida significativa no ranking do Índice de Transparência Municipal (ITM), passando do 238 º 
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para o 65º lugar, de entre os 308 municípios portugueses. Salientou que este estudo, elaborado pela 

Transparência e Integridade, Associação Cívica, a Câmara Municipal de Baião subiu 173 lugares 

relativamente à edição de 2014, pelo que deve ser dada continuidade à realização destas boas 

práticas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara voltou a intervir para frisar dois pontos importantes abordados pelos 

Senhores Vereadores, o primeiro em relação à remodelação da rede de iluminação publica, 

justificando que estes primeiros locais foram contemplados em primeiro lugar, pelo facto de terem a 

ver com um maior numero de lâmpadas instaladas e por serem os locais com maior consumo de 

energia, o que por consequência também a obtenção de uma maior poupança. O segundo ponto está 

relacionado com o ranking do índice de transparência dos Municípios, salientando que efetivamente há 

uma subida substancial na posição do Município de Baião, no entanto, lamentou que os itens de 

transparência utilizados neste estudo, não sejam os mais indicados, e disse  que se fossem utilizadas 

outras medidas de transparência o Concelho de Baião ainda ficaria numa posição melhor, tais como,  

as boas práticas desenvolvidas pela Câmara Municipal de Baião como sejam a prestação de contas e 

a presidência aberta em várias freguesias do concelho - medidas que contribuem para a elaboração 

de um orçamento participado; a iniciativa Câmara à Porta; a abertura ao público de todas as reuniões 

da Câmara; a realização de Assembleias Municipais nas freguesias; a criação de Postos de 

Atendimento ao Munícipe em Santa Marinha do Zêzere e em Ancede; ou ainda, a criação de um 

Conselho Consultivo do Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Proposta de Revisão do Zonamento (Artigo 62.º do CIMI) – Conhecimento   

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

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

Gado de Baião/Marco de Canaveses – 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 de utilização do Auditório 

Municipal à Acribaimar – Associação de Criadores de Gado de Baião/Marco de Canaveses. -------------- 

 
3. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião para 

realização da festa de Natal – 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 
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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 cedência de utilização do 

Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião para realização da festa de Natal. O 

Senhor Vereador José Lima ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 

proposta, por impedimento nos termos do CPA. ------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Associação de Trabalhadores da 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 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 cedência de utilização do Auditório 

Municipal à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------- 

 

5. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo, Baião, para 

realização da festa de Natal – 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, aprovar a cedência de utilização do Auditório 

Municipal à Casa do Povo de Campelo, Baião, para realização da festa de Natal. ---------------------------- 

 

6. Subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o 

funcionamento das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância para 2015/2015 – 

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 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. Fixação de preços para venda ao público dos livros da coleção “Em torno de Baião: 

Contributos para a História Económica e Social de Baião” – 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 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. Fixação de preços para venda ao público do livro “Paisagens Milenares do Douro Verde” – 

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 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Armandina Correia da 

Silva – Retificação do valor do apoio – 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 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. ----------- 

 
10. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Cultural de Concertinas do Lameirão – 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 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 acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Cultural de Concertinas do Lameirão. ---------------------------------------------------------------------- 

 
11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Sociedade Columbófila de Santa 

Marinha do Zêzere – 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 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Sociedade Columbófila de Santa Marinha do 

Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
12. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Tapadas, Campelo e Ovil – Requerente: 

Mariana Alexandra da Silva Leite – 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 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 atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 12H30 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


