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ATA     N.º 6 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2015 
 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Março 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. 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 11 de Março 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 interveio para dar conta aos Membros do Executivo do ponto de 

situação do acordo de cedência de interesse público para empregador público como modalidade de 

mobilidade externa a celebrar entre o Município e o Serviço de Finanças de Baião e, informou que o 

Gabinete Jurídico já tinha elaborado a minuta do respetivo acordo, a qual foi enviada para os serviços 

daquela entidade, a fim de se pronunciarem, aguardando-se agora, a sua aceitação, cuja versão final 

será objeto de aprovação por parte dos respetivos Órgãos do Município. O Senhor Presidente da 

Câmara informou também de que, em relação ao Protocolo de Cooperação a celebrar entre a ARS 

Norte e a Câmara Municipal de Baião, sobre o alargamento do horário de funcionamento do SAP de 

Baião nos dias úteis da semana, a ARS tinha enviado na semana passada uma primeira versão da 

minuta do respetivo protocolo, a qual foi analisada pelo Gabinete Jurídico da Autarquia e reformulada, 

no sentido de melhor refletir as responsabilidades de cada uma das partes. Por fim, disse que esta 

minuta foi reenviada para a ARS Norte, no sentido desta se pronunciar, para que a versão final seja 

submetida à respetiva aprovação nos Órgãos competentes do Município. --------------------------------------- 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Município de Resende e Estradas de Portugal, S.A. - Designação da Ponte da Ermida – 

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 I 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável, 

porquanto a proposta em apreço não reflecte o quadro histórico e a memória colectiva que desde há 

décadas alicerçaram uma vontade social e política dos dois municípios em estabelecer uma ligação 

viária sobre o Rio Douro, entre os distritos do Porto e Viseu e os Municípios de Baião e Resende. A 

atual denominação, “Ponte da Ermida”, corresponde à identificação que melhor reflecte uma 

identidade geográfica, histórica e cultural das comunidades de Baião e Resende, pelo que a Câmara 

entende que esta denominação se deve manter. ------------------------------------------------------------------------ 

 
2. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial 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 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 cedência do bar Auditório Municipal à 

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

 
3. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial 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 
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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 à Associação Empresarial de Baião. -------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal à OBER - Obra de Bem Estar Rural 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 do Auditório Municipal à OBER - 

Obra de Bem Estar Rural de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere - Ocupação de espaços na feira por 

feirantes no Município – 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 e submeter o assunto à 

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

 

6. Atribuição de apoio às Juntas de Freguesia que participaram no Desfile de Carnaval 2015 – 

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 à 

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

 

7. Minuta de contrato de comodato entre o município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia 

de Baião da sala de atendimento confinante com a Biblioteca integrante do Edifício dos 

Serviços Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere – 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 Minuta de contrato de comodato entre o 

município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia de Baião da sala de atendimento confinante com a 

Biblioteca integrante do Edifício dos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do 

Zêzere. O Senhor Vereador José Lima não participou nesta votação por impedimento legal, devido a 

pertencer aos Corpos Sociais daquela entidade. ------------------------------------------------------------------------ 
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8. Minuta de acordo de cooperação entre o Município de Baião e a AGAVI – Associação para a 

Promoção da Gastronomia e Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade – 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 minuta de acordo de cooperação entre o 

Município de Baião e a AGAVI – Associação para a Promoção da Gastronomia e Vinhos, Produtos 

Regionais e Biodiversidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Atribuição de apoio à “Porto de Baião - Associação Cultural e Recreativa”  – 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 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 

atribuição de apoio à “Porto de Baião - Associação Cultural e Recreativa”. ------------------------------------- 

 
10. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 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 e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------- 

 
11. Contrato-programa - Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – 

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 - Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. ------------------------ 

 
12. Contrato-programa - Moto Clube Baionense - 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 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 - Moto Clube Baionense. ----------------------------------------------------------------------------- 
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13. Reunião da Comissão da parceria do Sistema de Águas da Região do Noroeste – Minuta da 

Ata da Reunião – Conhecimento 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo e Ambiente, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIII à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------- 

 
14. Mandato de forma a habilitar ou propor a participação do Município de Baião, em parceria 

com o Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Baião – no Projeto DIFDIW no âmbito do 

programa Erasmus+ para (TURKISH Agência Nacional) na Turquia, e para efeitos de 

responder à medida ou ação KEY ACTION 2 (KA2), e aos convites à apresentação de 

candidaturas, no âmbito do programa Erasmus+ - Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, Formação, Qualificação Profissional e 

Ensino Superior, 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. Parceria Pública para a Exploração e Gestão do Sistema de Águas da região do Noroeste / 

Documentos para Aprovação – Proposta  

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

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

 
IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Neste período interveio o Senhor Alexandre Barbosa, residente no Tijelinho, Freguesia de Campelo e 

Ovil, do Concelho de Baião, o qual deu conta das dificuldades financeiras que a Banda Marcial de 

Ancede está atravessar. Situação que se deve sobretudo à diminuição de contratos e das festas e 

mesmo da requisição da banda cada vez menor para a realização de espetáculos. Depois desta 

explicação, disse que houve necessidade de criar alternativas para fazer face a este problema 

financeiro, pelo que a Direção da Banda em consonância com o seu Diretor Artístico decidiram 

arranjar outro tipo de concertos, mais didáticos de forma a atrair mais jovens à cultura e à música, 

tendo para o efeito formulado uma proposta à Câmara no sentido de apoiar a compra de novos 

instrumentos musicais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara respondeu que a proposta que foi apresentada está a ser 

analisada e que irá procurar corresponder às expectativas da Banda. Aproveitou também para dizer 

que a Câmara tem feito um grande esforço no apoio às Associações Culturais, Recreativas e 

Desportivas do Concelho e salientou o facto do Município de Baião ser o que mais apoia as Bandas e 

os Ranchos Folclóricos no Distrito do Porto  e o terceiro no apoio às Corporações de Bombeiros. ------- 
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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 16H30 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 _________________________________________ 


