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ATA     N.º 22 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015 
 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 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. 

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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ausências: Dra. Anabela Rodrigues Cardoso, por se encontrar na UTAD em representação do 

Município, no seminário “Moving Innovation”, promovido pela Microsoft no âmbito da modernização 

administrativa, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. --------------------------------------------- 

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 11 de Novembro 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 a Senhora Vereadora Fátima Azevedo por não ter estado 

presente na reunião, nos termos 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 

 
Senhora Vereadora Ivone Abreu apelou à participação de todos na conferência “Combate à Violência 

Doméstica”, com início às 14H00, com a presença do Dr. Pinto da Costa e as intervenções de alunos 

dos três agrupamentos de escolas. Sublinhou que a iniciativa estava despertar muito interesse nos 

municípios vizinhos e na comunicação social e acrescentou que seria muito gratificante poder contar 

com a presença dos senhores Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara convidou os presentes para as seguintes iniciativas: Apresentação do 

livro de Arnaldo Trindade “Commedia Dell’Arte”, dia 28 de Novembro, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho; abertura da exposição itinerante constituída pelas fotografias finalistas do concurso 

“Tâmega e Sousa Único”, dia 27 de Novembro, no Posto de Turismo; fins de semana gastronómicos, 

uma parceria entre os restaurantes e o Turismo Porto e Norte de Portugal, dias 4, 5 e 6 de Dezembro; 

V Sarau Anual de Dança, dia 6 de Dezembro, no Auditório Municipal e Festa de Natal Sénior, dias 13 

e 20 de Dezembro, no Pavilhão Multiusos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Associação Desportiva de Ancede – 

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, deliberou, por unanimidade aprovar a cedência de utilização do Auditório 

Municipal à Associação Desportiva de Ancede. ------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência de utilização da sala de entrada do Auditório Municipal à BAGA – Associação de 

produtores de Pequenos Frutos do Douro - Ratificação – Proposta   

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 

cedência de utilização da sala de entrada do Auditório Municipal à BAGA - Associação de produtores 

de Pequenos Frutos do Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Juventude Socialista de Baião - 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, ratificar a cedência de utilização do Auditório 

Municipal à Juventude Socialista de Baião. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Doação de bens móveis da Casa de Sequeiros – 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 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 financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O 

Senhor Vereador Henrique Ribeiro ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 

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

 

7. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 

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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 
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8. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 

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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. . O 

Senhor Vereador Henrique Ribeiro ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 

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

 

9. Minuta de protocolo a estabelecer com a empresa Natural Life, Unipessoal, Lda. – 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 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 minuta de protocolo a 

estabelecer com a empresa Natural Life, Unipessoal, Lda. com a seguinte correção na cláusula 2.ª: 

onde consta o primeiro outorgante passa a constar segundo e onde consta o segundo outorgante 

passa a constar o primeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Projeto de Regulamento Municipal “Via Verde Família” - Publicitação do início do 

procedimento e participação procedimental - Prazo para participação pública – 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. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 11H40 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 _________________________________________ 


