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ATA     N.º 10 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2015 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Maio 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 dezasseis 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 13 de Maio 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 

 

Tendo em conta que o dia da primeira reunião de Câmara do mês de Junho iria coincidir com o 

Feriado Nacional do Dia 10 de Junho, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara solicitou aos Senhores 

Vereadores que escolhessem, entre os dias 9 ou 10 de Junho, para a realização da próxima reunião, 

tendo todos os Membros do Executivo acordado que a reunião se realizasse no dia 9 de Junho. ------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo cumprimentou todos os presentes e colocou uma questão que se 

prende com a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, no sentido saber se a Câmara de Baião já 

tem uma posição formal em relação à sua permanência ou não naquela associação. ------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara informou a Senhora Vereadora de que a posição da Câmara é no 

sentido do prosseguimento da AMBT, para que se possa dar continuidade aos projetos que estão em 

curso. Disse que a Câmara de Amarante também defende esta posição, já a Câmara do Marco de 

Canaveses manifestou uma posição diferente que vai no sentido da sua desvinculação daquela 

associação. Informou ainda de que a última reunião desta associação, realizada na manhã do dia 27 

de Maio, decorreu nas instalações do Município de Baião, onde foi discutida e considerada a sua 

extinção, sendo que, os projetos em curso passassem a ser geridos pela DOLMEN. Salientou que a 

CIM  terá uma grande responsabilidade para agregação de outros municípios e que os projetos no 

âmbito da valorização e desenvolvimento do mundo rural devem ser contratualizados com a DLBC – 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária, a qual visa especialmente promover, em territórios 

específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros, orientada para o 

empreendedorismo e a criação de postos de trabalho. Terminou dizendo que por vontade dos 

Municípios de Baião e Amarante a AMBT não se extinguiria e lamenta que o Marco de Canaveses não 

defenda a mesma posição, uma vez que há interesses comuns, como é o exemplo da rota do 

românico e classificação e a criação de uma unidade de gestão dos desafios futuros para a Serra da 

Aboboreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima de Azevedo, manifestou a sua posição defendendo a continuidade daquela 

associação, uma vez que defende interesses comuns, sobretudo para os Municípios de Baião, 

Amarante e Marco de Canaveses ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira sobre o assunto da AMBT destacou o objetivo da criação da AMBT e 

que por isso  se devia manter,  tal como a AMVS – Associação de Municípios do Vale do Sousa,  

sendo que a CIM foi criada posteriormente. Salientou ainda a fragilidade do argumento apresentado 

pela Câmara do Marco de Canaveses, bem como a dificuldade da CIM em representar todos os 

municípios. Reconheceu  que a AMBT é uma entidade muito diferente da AMVS, uma vez que esta 

está muito mais preparada para defender os interesses dos seus municípios do que a CIM. Por outro 

lado, admite que devido à saída da maior parte Municípios da AMBT será muito difícil manter aquela 

entidade. Depois realçou o sucesso da passagem do Rali de Portugal por Baião o qual é um orgulho 
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para todos nós e enalteceu a participação do Município e das várias equipas de colaboradores que 

fizeram um trabalho notável e que muito contribuiu para o sucesso da prova. Terminou dizendo que 

Município de Baião dentro das suas possibilidades contribuiu para satisfazer os apoios solicitados pela 

ACP, por isso, aquela entidade, no final da prova, contactou a Câmara para agradecer os apoios 

concedidos e dar os parabéns às equipas dos trabalhadores do Município que muito contribuíram para 

o sucesso da prova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1. Fundação Eça de Queiroz – Relatório e Contas de 2014  - Conhecimento 

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 tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Alteração do Regimento 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 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 proposta de alteração ao Regimento da 

Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Oferta de Obras de Arte e Catálogos – 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, aceitar e agradecer a oferta de obras de arte e 

catálogos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – 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, aceitar e agradecer a oferta de livros. ------------------- 
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5. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Margem – Formação Consultadoria Económica, Soc. Unip. Lda. e a Formanda Filipa 

Cristina Pereira de Sousa – 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 proposta de ratificação do acordo de 

formação entre o Município de Baião e a Margem - Formação e Consultadoria Económica, Sociedade 

Unipessoal, Lda.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Descoberta de Campelo entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Escola Básica e Secundária do Agrupamento do Vale de Ovil, 

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 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 minuta de protocolo de cedência da Piscina 

Municipal Descoberta de Campelo entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Básica e Secundária 

do Agrupamento do Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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. -------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H45 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 _________________________________________ 


