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ATA     N.º 4 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

Técnica Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 

75/2013, de 12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da 

Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 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 no 30.º 

Aniversário do Instituto Politécnico 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 11 de Fevereiro 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 convidou os presentes para o 6.º Encontro Casas Museu em 

Portugal, a realizar nos dias 22 e 23 de Março, organizado pelo DEMHIST Portugal – Comité 

Internacional do Conselho Internacional de Museus e pela Fundação Eça de Queiroz, com o apoio da 

Câmara Municipal de Baião e Douro Palace Hotel. Seguidamente deu os parabéns ao Senhor 

Presidente da Câmara pela sua recente eleição como Presidente da Comissão de Recursos Naturais 

(NAT) do Comité das Regiões. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima sublinhou a realização de mais uma edição da BTL - Bolsa de Turismo de 

Lisboa - nos dias 25 a 29 de Fevereiro, na qual Baião estaria, uma vez mais, representado através da 

sua cultura e dos seus produtos locais. Informou que dia 28, sábado, seria o dia destinado ao nosso 

Município, e que certamente iria valer a pena poderem estar presentes e apreciar o que de melhor 

Baião tinha para oferecer. De seguida, deixou uma palavra de apreço sobre a forma como tinha 

decorrido o projeto “Compre em Baião”, iniciativa da Associação Empresarial de Baião, com o apoio da 

Câmara Municipal. Informou que durante a campanha tinham sido atribuídos cerca de 158 mil cupões, 

que, valendo 10 euros cada, significava um volume de transações comerciais de 1.580.000 euros, 

valor que demonstrava que valia a pena apoiar as associações do concelho nas suas iniciativas, -------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou que, no dia 23 de Fevereiro, tinha sido publicado 

em Diário da República o novo Plano Diretor Municipal, para discussão pública. Tratando-se de um 

instrumento de gestão tão importante para a autarquia e para o concelho, apelou a todos para a 

divulgação desta informação e referiu que estavam a ser realizadas sessões de esclarecimento nas 

freguesias que já estavam a abordar esta temática. De seguida, referiu-se também à eleição do 

Senhor Presidente da Câmara como Presidente da Comissão de Recursos Naturais (NAT) do Comité 

das Regiões, que, defendeu, ser um motivo de orgulho para o executivo e para todos os Baionenses, e 

era o reconhecimento do seu trabalho e empenho no exercício das duas funções. Depois, e no 

seguimento da intervenção do Senhor Vereador José Lima, sublinhou o considerável volume de 

negócios realizado durante o período que decorreu a campanha “Compre em Baião”, que contemplava 

apenas os negócios que tinham aderido à iniciativa e, acrescentou, que um objetivo para o futuro seria 

envolver mais empresários no projeto. Por fim, convidou todos os presentes para as seguintes 

iniciativas: dia 7 de Março, Matança do Porco, iniciativa promovida pela Associação de Trabalhadores 

no Mosteiro de Ancede; dia 8 de Março, Comemorações do Dia Internacional da Mulher, no Auditório 

Municipal; dias 23 e 23 de Março, o 6.º Encontro Casas Museu de Portugal, na Fundação Eça de 

Queiroz e nos dias 27 a 29 de Março, a Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, incluindo o 

programa da SIC “Portugal em Festa”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Emissão de declaração de intenção de acolhimento na Quinta do Convento de Ancede dos 

jovens estagiários dos cursos vocacionais, na área da agricultura, do Agrupamento de 

Escolas do Vale de Ovil – 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, aprovar a emissão de declaração 

de intenção de acolhimento na Quinta do Convento de Ancede dos jovens estagiários dos cursos 

vocacionais, na área da agricultura, do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil ----------------------------- 

 
2. Subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do Plano Anual 

para 2014-15 – 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 II à presente ata. Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio 

aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do Plano Anual para 2014-15. -------- 

 
3. Atribuição de apoio à Obra do Bem Estar Rural de Baião (OBER) – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 atribuição de apoio à 

Obra do Bem Estar Rural de Baião (OBER). ----------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Atribuição de apoio financeiro adicional à Associação Empresarial de Baião no âmbito do 

Projeto “Compre em 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 atribuição de apoio financeiro adicional à 

Associação Empresarial de Baião no âmbito do Projeto “Compre em Baião”. ----------------------------------- 

 

5. Alteração por aditamento à tabela das tarifas pelo transporte, depósito e tratamento de 

resíduos sólidos no concelho de Baião, constante do Anexo I à deliberação de Câmara 

Municipal de 22/05/2002, de modo à implementação das obrigações decorrentes do Decreto-

Lei n.º 14/2014, de 21 de Julho, relativamente ao serviço de gestão de resíduos – 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 
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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. Sistema de Águas da Região do Noroeste – Aprovação de: A) Proposta tarifária para o 

período de convergência da Parceria Pública do Sistema de Águas da Região do Noroeste; 

B) Proposta de estrutura tarifária e de faturação dos serviços a praticar; C) Proposta de 

regulamento de aplicação de tarifários especiais submetida pela Sociedade Águas do 

Noroeste, S.A.; D) Dar poderes ao Exmo. Sr. Presidente da câmara Municipal de Baião para 

proceder à execução da presente deliberação, bem como das deliberações da Câmara 

Municipal de 27/03/2013 e de 24/07/2013 e das correspondentes deliberações da Assembleia 

Municipal de 20/04/2013 e de 14/09/2013, respetivamente, com vista ao início do período de 

exploração e gestão dos sistemas municipais integrados na Parceria Pública do Sistema de 

Águas da Região do Noroeste (ficando habilitado para a pronúncia sobre questões que 

venham a ser enunciadas por parte da ERSAR ou da Comissão de Parceria sobre a proposta 

de convergência tarifária, sobre a proposta de estrutura tarifária e de faturação dos serviços 

a praticar e sobre a proposta de regulamento de aplicação de tarifários especiais) – 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 e submeter o assunto ao 

conhecimento da próxima Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que se tratava de uma proposta que visava 

“acomodar” as deliberações já tomadas pelos órgãos municipais, bem como as recomendações de 

outras entidades competentes na matéria, como a ERSAR. --------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo recordou que se tratava de um assunto amplamente debatido 

na Câmara e na Assembleia Municipal e a posição do PSD sobre a matéria já era pública. No entanto, 

referindo-se aos funcionários da autarquia afetos ao setor, perguntou se alguns tinham manifestado 

vontade em passar a trabalhar para a empresa. Perguntou, também, quantos funcionários da 

autarquia estavam afetos ao setor das águas e saneamento. ------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou que tinha sido colocada à consideração dos 

funcionários a passagem para a empresa mas, apesar do processo ainda não estar encerrado, os 

trabalhadores manifestaram alguns receios, nomeadamente ao território a que ficariam afetos, ou seja, 

se poderiam ficar fora da área do município. Nesse seguimento, a perceção geral é que para já não há 

nenhum colaborador com essa intenção e, assim sendo, referiu, a solução iria passar por os reafectar 

a outros serviços da autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, informou que eram 17 os funcionários afetos ao setor, mas 

que não eram exclusivos da rede pública de água e saneamento, ou seja, desempenhavam outras 

funções na autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º4 da Reunião Ordinária de 25.02.2015 
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                                                                                                          5/5 

 

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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H15 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 EM EXERCÍCIO 

 
_____________________________________________ 

 
 
 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


