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 ATA     N.º 16 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2015 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto 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. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Compareceu o Senhor Professor Carlos Maria Pinto Pereira, que havia sido convocado para tomar 

posse como Vereador, ao abrigo do nº 4 do artigo 76º e do nº 1 do artigo 79º, ambos da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A//2002, de 11 de janeiro e mantidos em vigor 

por força da alínea d) do nº 1 do artigo 3º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em substituição do 

Dr. José Luís Pereira Carneiro, que apresentou pedido de suspensão do mandato. -------------------------- 
 

Ausências: Dr. Henrique Gaspar Ribeiro por se encontrar de férias, 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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 12 de Agosto 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 Dra. Maria de Fátima Azevedo, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Após verificação da sua identidade e legitimidade, tomou posse como Vereador da Câmara Municipal 

de Baião, o Senhor Professor Carlos Maria Pinto Pereira, cujo termo fica anexo e faz parte integrante 

desta  ata. Após este ato o Senhor Vereador Carlos Maria Pinto Pereira passou a integrar os 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu  usou da palavra para, em nome da bancada, dar as boas vindas 

ao Senhor Vereador Carlos Maria, e desejar-lhe as maiores felicidades e boa sorte no exercício do 

mandato que hoje inicia. De seguida , felicitou toda a organização das festas concelhias, na pessoa do 

Sr. Armando Pinho. O programa das mesmas, que considerou excelente, foi muito diversificado , o que 

permitiu a atracão de muitas pessoas, quer baionenses, quer  mesmo de um elevado número de 

forasteiros que vieram atraídos pela programação. A fazer jus a esta afirmação, foi o último concerto, o 

qual teve lugar só no dia 25, devido ao mau tempo, e que encheu por completo a Praça D. Manuel de 

Castro. A multidão presente , Intergeracional, vibrou com o concerto de José Cid. ---------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima deu também as boas vindas ao Senhor Vereador Carlos Maria desejou-

lhe um bom trabalho e manifestou a sua disponibilidade para o que necessitasse. Seguidamente  e em 

relação às Festas Concelhias e de S. Bartolomeu, fez suas as palavras da Senhora Vereadora Ivone 

Abreu, deixando, por isso um agradecimento à organização pela forma como as mesmas decorreram, 

que independentemente do tempo não ter sido o mais favorável, o efeito económico para a Vila de 

Baião ao nível da restauração foi de satisfação total, salientando que o custo das festas deve ser visto 

como um investimento e não apenas como uma diversão. ----------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo interveio para felicitar o Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Paulo Pereira pelo cargo de Presidente da Câmara,  agora ocupado devido ao pedido de suspensão 

do Sr. Dr. José Luís Carneiro e desejou as boas vindas ao Senhor Vereador  Carlos Maria, salientando 

que  a sua posição tem sido sempre de consenso e que todos os membros do Executivo trabalham em 

prol dos superiores interesses do Concelho, espera que faça um bom mandato podendo contar 

consigo para o que for preciso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Minuta da Ata N.º16 da Reunião Ordinária de 27.08.2015 

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                                                                                                          3/6 

O Senhor Presidente da Câmara deu também as boas vindas ao Senhor Vereador Carlos Maria e 

agradeceu as palavras dirigidas pela Senhora Vereadora Fátima Azevedo, dizendo que espera a 

continuação do clima cordial e de respeito de cada um dos Senhores Vereadores, salientando que é 

mais o que os une do que o que os separa, considerando, por isso o grande espirito de equipa da 

atuação do executivo e que o sentido é o de fazer mais e melhor pelo Concelho de Baião. Manifestou 

a sua congratulação com tudo o que foi dito pelos Senhores Vereadores sobre as Festas Concelhias e 

de S. Bartolomeu e que apesar do tempo não ter sido o mais agradável, a afluência de pessoas foi 

enorme  e por isso um grande sucesso, destacando a visita de pessoas influentes e conhecidas da 

televisão e da rádio ao Concelho, dizendo mesmo que “Baião está na moda”. Deixou um 

agradecimento a todas as pessoas envolvidas na organização das festas, nomeadamente a muitos 

colaboradores da Autarquia, a um conjunto de pessoas particulares que se empenharam na realização 

das mesmas e em particular à Associação de Trabalhadores da Câmara, na pessoa do seu 

Presidente, Senhor Armando Pinto, os quais todos deram o seu contributo especial para que as Festas 

de 2015 fossem um grande sucesso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara deu conta que a data da próxima Reunião de Câmara, 9 de 

setembro, coincidia com um dos dias do Passeio Sénior e por isso, solicitou a todos os Senhores 

Vereadores a sugestão de um outro dia para a realização da mesma. Foi indicada a possibilidade do 

dia 10 de Setembro para a realização da reunião, ficando contudo, dependente da Senhora Vereadora 

Fátima Azevedo poder consultar a sua agenda e verificar a sua disponibilidade para esse dia. 

Aproveitou para convidar todos os Membros do Executivo para participarem no Passeio Sénior nos 

dias 7, 8 e 9 de Setembro e que por questões de logística informassem os dias em que participarão. 

De seguida, enumerou as várias iniciativas que decorrerão  com a intervenção direta ou indireta da 

Câmara, nos próximos fins de semana, nomeadamente; nos dias 29 e 30 de Setembro, as 

comemorações do 10º Aniversário da Associação Amigo; o II Desfile Intergeracional de Vestidos de 

Noiva  Século XX na CECAJUVI no dias 29 de Agosto, às 21H00; no dia 5 de Setembro às 22H00 o 

BaiOn Fest na Casa da Juventude de Chavães, promovido pela Escola de Música da Casa do Povo de 

Campelo; de 11 a 13 de Setembro, o Campeonato Nacional de Motonáutica, na Pala em Ribadouro, 

destacando como novidade deste ano, a iniciativa “Desporto para Todos” no dia 11, destinada à 

participação de cidadãos portadores de deficiência e a Fórmula Futuro no dia 12 e as Categorias PR 

750/T850/F4, no dia 13 de Setembro. Por fim salientou ainda a realização da segunda edição de 

“Saberes e Sabores de Baião no Porto” dos dias 25 a 27 de Setembro, na Antiga Fábrica da EDP no 

Freixo, onde estarão presentes alguns restaurantes de Baião, os produtos locais e muita animação. --- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Conclusões da oficina da Nissan sobre a Viatura 04-66-UM – Conhecimento 

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 I à presente ata. A Câmara deliberou tomar conhecimento e submeter o assunto ao 

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

 

2. Oferta de Livros pela Editora Maitreya à Câmara Municipal de Baião e destinados à 

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 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, aceitar e agradecer Oferta de Livros pela Editora 

Maitreya à Câmara Municipal de Baião destinados à Biblioteca Municipal . ------------------------------------- 

 

3. Piscinas Municipais Descobertas – Fixação de Preços – 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 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 de fixação de preços das Piscinas Municipais Descobertas. --------------------------------------------- 

 

4. Contrato-Programa Federação Portuguesa de Motonáutica – 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 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. Minuta de acordo de colaboração para a cedência do Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do 

Douro – Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro –  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 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. Acordo de Colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à 

Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI),  para o Serviço de Refeições 

Escolares 2015-2016 – 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 
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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. ---------------- 

 

7. Acordo de Colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa e 

Desportiva de Santa Cruz do Douro, para o Serviço de Refeições Escolares 2015-2016 – 

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período interveio o Senhor Luís Manuel de Carvalho, residente em Santa Marinha do Zêzere, 

para felicitar o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Paulo Pereira pelo cargo agora ocupado e desejar-

lhe o maior sucesso, salientando que com a sua competência e dedicação já demonstrada ao longo 

destes anos, não tem duvidas que irá dar continuidade à forma elevada que tem caraterizado a 

governação no Município de Baião nos últimos anos. Depois felicitou também o Senhor Vereador 

Carlos Maria e seu amigo, agora empossado na função de Vereador e desejou-lhe as maiores 

felicidades no seu cargo, na certeza de que irá ter um grande orgulho em pertencer a uma equipa de 

trabalho, pautada pelo consenso, transparência e dedicação aos superiores interesses do Concelho de 

Baião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras proferidas pelo Senhor Luís Manuel de 

Carvalho e manifestou a sua concordância quando disse que o Senhor Vereador Carlos Maria irá ter 

orgulho em pertencer à equipa deste Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 12H00 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 _________________________________________ 


