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ATA     N.º 12 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2015 
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Junho 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

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 9 de Junho 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. Não participou na votação o Senhor Vereador Henrique Ribeiro por não ter estado 

presente na reunião, nos ternos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do Regimento. -- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para se referir à realização do Seminário da Comissão 

NAT do Comité das Regiões (COR), nos dias 18 e 19 de Junho, comissão a que presidia na qualidade 

de Presidente da Câmara Municipal de Baião. O seminário, subordinado ao tema “ Inovação e 

Modernização da Economia Rural”, tinha decorrido em Vila Nova de Gaia, considerando o exemplo do 

vinho do Porto como um produto que se modernizou e internacionalizou, tendo depois os participantes 

a oportunidade de visitarem os concelhos de Baião e da Maia, através de um programa cultural. 

Informou que os custos inerentes ao seminário tinham sido suportados pelos três Municípios 

envolvidos, Gaia, Baião e Maia. Informou que tinha sido feita uma homenagem ao primeiro Presidente 

do COR, Jacques Blanc, com a oferta de uma salva e uma bengala de Gestaçô. Sublinhou que, todos 

os coordenadores dos partidos representados na União Europeia afirmaram que tinha sido o encontro 

mais bem organizado e com um programa cultural mais bem preparado que experienciaram desde que 

desempenhavam funções no COR. De seguida, referiu-se à recente edição da Recriação Histórica e 

felicitou todos os Senhores Vereadores pela sua participação no evento. Defendeu que a recriação 

tinha cumprido com uma das suas principais funções e que era que todos tomassem consciência da 

nossa história e da nossa cultura, facto ainda mais importante para as gerações futuras. Em relação 

ao aspeto menos conseguido do evento, realçou que a vertente de Eça de Queiroz e “A Cidade e as 

Serras” deveria ter sido mais aprofundado e estar mais presente em toda a recriação. De forma global, 

destacou os vários momentos de recriações muito interessantes e interpretadas por pessoas de Baião, 

e referiu que a questão da escolha da data mais apropriada para a sua realização também era um 

assunto para análise futura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse subscrever as palavras do Senhor Presidente da Câmara a 

propósito da Recriação Históricas. Ainda sobre esse assunto, perguntou ao Senhor Presidente da 

Câmara qual a sua perceção sobre o problema ocorrido com o transporte dos participantes para o 

evento, designadamente da freguesia de Loivos da Ribeira. --------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara começou por felicitar a Senhora Vereadora Fátima Azevedo pelo seu 

sentido institucional e de responsabilidade ao ter colocado o assunto no local apropriado para o efeito. 

Explicou que a situação relatada tinha sido analisada e abordados os responsáveis dos serviços 

visados, no caso a Dra. Carla Stockler, do Setor da Cultura, e o Eng.º Celso Ferreira e Sr. Belmiro 

Monteiro, do Setor dos Transportes, que entregaram, por escrito, a explicação sobre o ocorrido, 

documentos que passou a ler e que ficam apensos, fazendo parte integramente desta ata (Docs. 1, 2 e 

3). Sublinhou que, mesmo com a garantia dos serviços de que não havia perigo, quando soube da 

questão em causa tinha dado instruções para que, caso necessário, fosse alugada uma viatura para 

efetuar o referido transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima referiu-se à participação do Município de Baião na I Feira Internacional de 

Gastronomia e Vinhos no Luxemburgo, na qual tinham participado produtores locais, nas áreas do 
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fumeiro, vinhos, cogumelos, restauração e pequenos frutos. Sublinhou que recebeu um feedback 

muito positivo por parte dos participantes, pois todos venderam os seus produtos e estabeleceram 

contactos para futuros negócios. Agradeceu ao Sr. Ademar Rodrigues, membro da Assembleia 

Municipal de Baião, que tinha sido um interlocutor perfeito na relação criada entre produtores e 

compradores. Agradeceu ainda ao técnico de turismo da autarquia, Dr. José Miranda, pelo excelente 

trabalho na promoção de Baião. De seguida, manifestou a sua satisfação pela recente inauguração do 

Douro Royal Valley Hotel & SPA, em Ribadouro, colocando Baião como o concelho com maior oferta 

turística no Douro e com o primeiro hotel de 5 estrelas a integrar uma unidade de formação em 

hotelaria. Salientou, igualmente, a inauguração da Loja Interativa de Turismo de Baião e a intervenção 

do Dr. Melchior Moreira que afirmou que se tratava de uma aposta que traduzia a estratégia definida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a área do turismo no concelho. Terminou, informando que a 

produção da Quinta do Convento de Ancede tinha sido toda vendida, designadamente a cereja, 

comprovando que valia a pena apostar nos nossos produtos. ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira convidou os Senhores Vereadores para a última etapa das Olimpíadas 

do Desporto da CIM-TS 2015, a realizar no dia 27 de Julho no Pavilhão Multiusos, iniciativa que 

contava com a participação de mais de 600 atletas dos onze municípios, atuando em diversas 

modalidades desportivas, como o futsal, BTT e badminton. ---------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo abordou um assunto relacionado com a formação profissional e o 

facto de, desde que tinha assumido funções como Vereadora, frequentemente a questionavam sobre a 

razão pela qual as pessoas que frequentavam os cursos de formação eram sempre as mesmas. 

Perguntou, por isso, à Senhora Vereadora Ivone Abreu quais os critérios de seleção para a escolha 

das pessoas que integravam os referidos cursos de formação. ----------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu sublinhou que o objetivo das populações era a qualificação das 

pessoas e a frequência nos cursos de formação dependia das habilitações académicas de cada um, 

pois era normal que quem começasse com um nível de académico mais baixo, depois tivesse a 

vontade de continuar com a sua formação. Acrescentou que tinha muito gosto em fornecer à Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo uma elencagem de todas as pessoas que andavam a frequentar os cursos 

de formação nas várias freguesias do concelho e que comprovavam que a ideia transmitida não era a 

correta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse entender a explicação dada, no entanto referiu que as 

pessoas continuavam a repetir essa ideia. De seguida, referiu-se às piscinas municipais, 

concretamente à razão pela qual ainda não estavam a funcionar e se a solução de entregar a sua 

gestão às escolas durante o mês de junho seria a mais apropriada, principalmente para a de Ancede. 

Por fim, sobre o bar das piscinas municipais, perguntou se o adjudicatário já tinha sido informado da 

decisão do concurso, para que se pudesse preparar em termos logísticos para o início da exploração, 

que, tendo em conta os prazos e a altura do ano, não lhe parecia que iria ter a duração de três meses, 

conforme previsto no concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente da Câmara sublinhou que o objetivo central da formação era a qualificação e a 

formação das pessoas, desde o nível mais básico, até ao ensino secundário e, por isso, por vezes as 

mesmas pessoas faziam todo esse percurso formativo. --------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu explicou que a formação tinha várias vertentes: competências 

básicas, formação modular (que não poderia ser repetida pela mesma pessoa), cursos de vida ativa e 

cursos EFA. Esclareceu que o IEFP era a entidade que selecionava e convocava as pessoas para os 

cursos de formação e que tinham forçosamente de estar inscritas no Centro de Emprego. ----------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira esclareceu que a abordagem que o executivo tinha em relação à 

gestão das piscinas municipais era a mesma que defendeu enquanto esteve na oposição e que 

passava pela gestão das mesmas por parte das escolas, durante o mês de Junho, o que permitia que 

os professores pudessem acompanhar os alunos nas suas atividades. Estava também disponível para 

as Juntas de Freguesia. Informou a Câmara que todas as piscinas municipais iriam abrir para o público 

em geral no dia 27 de Junho. Em relação à gestão dos bares, recordou que todo o processo de 

concurso público tinha passado pelos órgãos e a aprovação final aguardava a próxima sessão da 

Assembleia Municipal. Acrescentou que o adjudicatário tinha conhecimento da decisão, mas a questão 

de estar ou não preparado em termos logísticos era do foro particular da pessoa em causa, de acordo 

com o caderno de encargos do concurso. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo propôs, como forma de facilitar o processo, que no futuro o 

concurso em causa pudesse ser iniciado mais cedo, para que a decisão final fosse deliberada na 

sessão da Assembleia Municipal de Abril. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou os presentes que na próxima sexta feita, dia 26 de Junho, o 

Secretário de Estado da Administração Pública, Dr. José Leite Martins, iria deslocar-se à Câmara 

Municipal para proceder à assinatura do Acordo Coletivo de Empregador Público, o qual iria permitir 

aos colaboradores do Município de Baião regressarem às 35 horas de trabalho. O acordo seria 

celebrado entre a Secretaria de Estado da Administração Pública, a Câmara Municipal de Baião,  a 

FESAP – Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades  com Fins Públicos 

(engloba o SINTAP e o STAEE) e o STFPSN – Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais do Norte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Implementação do serviço de atividades de verão para as crianças em idade pré-escolar, no 

Jardim de Infância do Pranhô – 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 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, para Implementação do serviço de 

atividades de verão para as crianças em idade pré-escolar, no Jardim de Infância do Pranhô. ------------ 
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2. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo – Régua e o formando 

Nelson Francisco Pinto Marcelino - 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, a Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural do Rodo - Régua e o formando Nelson Francisco Pinto Marcelino. ---------------------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Isabel Monteiro Magalhães 

– 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. ------------------------------------------ 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Alice Teixeira Cardoso – 

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

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Rosa Manuela da Fonseca 

Barbosa – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Raquel Sofia da Silva Ferreira – 

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 proposta. ------------------------------------------ 
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7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Pereira 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 

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

 
8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Fernanda Albina Barbosa de 

Sousa – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 
9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Daniel José Torres Marizane – 

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

 
10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Alexandra Raquel Coutinho 

Gonçalves da Rocha – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 
11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria de Fátima Ribeiro Carvalho 

– 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 a proposta. ------------------------------------------ 

 
12. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria de Fátima Borges de 

Magalhães – 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. ------------------------------------------ 
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13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Jacinta Maria Nogueira Carvalho 

Pereira – 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 

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. Contrato de arrendamento para fim habitacional em regime de renda apoiada celebrado com 

o Senhor Jorge Pinto – 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. Contrato de arrendamento para fim habitacional em regime de renda apoiada celebrado com 

a Senhora Arminda da Conceição Pereira – 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. ------------------------------------------ 

 
16. Minuta de acordo de desenvolvimento a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Clube Ornitológico 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 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 

minuta de acordo de desenvolvimento a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o Clube 

Ornitológico de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Minuta de acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e os 

Bombeiros Voluntários de Baião – Piscina Municipal Descoberta de Campelo – 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 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 acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros 

Voluntários de Baião - Piscina Municipal Descoberta de Campelo. ------------------------------------------------ 
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18. Minuta de acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e os 

Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Piscina Municipal Descoberta de Santa 

Marinha do Zêzere e Ancede – 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 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 acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros 

Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do Zêzere 

e Ancede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

e a 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 

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

Byonritmos – Associação Juvenil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

e a Associação para o desenvolvimento da Aldeia – 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 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 

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

Associação para o desenvolvimento da Aldeia. -------------------------------------------------------------------------- 

 

21. 5ª revisão ao orçamento para o ano de 2015 – 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 
22. Minuta contrato de partilha de poupanças líquidas – 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 
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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, aprovar a proposta por questões de 

legalidade, embora considerando tratar-se de uma ilegitimidade. -------------------------------------------------- 

 
23. Minuta de acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de 

trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para cedência da gestão do Bar da praia Fluvial 

de Campelo – 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 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 

minuta de acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de trabalhadores 

da Câmara Municipal de Baião para cedência da gestão do Bar da praia Fluvial de Campelo. ------------- 

 
24. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Cultural e Recreativa do 

Gôve – 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 XXIV 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 - Associação Cultural e Recreativa do Gôve. ------- 

 
25. Pedido de pagamento em prestações do valor da taxa de concessão de sepultura – 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 XXV 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. ----------------------------------- 

 
26. Minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Baião e a AMA – Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P., relativo à definição das regras para a instalação e 

funcionamento de espaços do cidadão e o seu respetivo funcionamento no concelho 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 XXVI 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 a 

celebrar entre o Município de Baião e a AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P., 

relativo à definição das regras para a instalação e funcionamento de espaços do cidadão e o seu 

respetivo funcionamento no concelho de Baião. ------------------------------------------------------------------------- 
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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. 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  

 
_____________________________________________ 
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