
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º20 da Reunião Ordinária de 28.10.2015 

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                                                                                                          1/6 

 
 
 

ATA     N.º 20 
 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

 

REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2015 
 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro 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 ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Compareceu o Dr. 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 renúncia ao mandato. ------------------------------------------------------- 
Ausências: Sr. José Manuel Lima Soares e Dra. Maria de Fátima Azevedo, por motivos profissionais, 

tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. ------------------------------------------------------------- 

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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de Outubro 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Dr. 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. --------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu cumprimentou todos os presentes e congratulou-se com o evento das 

Jornadas Literárias realizado no passado dia 24 de Setembro, referindo que é um prestígio para o 

Concelho a criação de uma de uma Rede entre as Bibliotecas de Baião, a qual é composta por várias 

entidades, designadamente a Câmara Municipal de Baião, as Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos 

de Escolas de Eiriz – Ancede, Sudeste de Baião e Vale do Ovil e ainda a Fundação Eça de Queiroz. 

Realçou a importância da Fundação Eça de Queiroz se ter associado a esta rede, pelo facto de ser 

uma entidade de grande prestígio nesta área, o que acrescenta valor à Rede de Bibliotecas de Baião. 

Informou ainda que a assinatura do protocolo de parceria entre as várias entidades foi assinada 

durante as Jornadas Literárias Ler n(o) Douro, que decorrerem no Auditório da Escola Secundária de 

Baião. Salientou que os grandes objetivos desta rede são essencialmente a criação de uma parceria 

para promover a colaboração ao nível da organização, gestão e disponibilização de recursos 

documentais, a promoção dos hábitos de leitura no Concelho de Baião, bem como a criação de um 

portal de internet que efetive o acesso à informação e promova as ações desenvolvidas pelas várias 

entidades. Terminou dizendo que durante as jornadas foram apresentados trabalhos de vários alunos 

sobre diversos autores, sendo trabalhos de grande qualidade. ------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara convidou todos os Membros do Executivo para as atividades que se 

realizarão com o apoio do Município nos próximos tempos, nomeadamente o Magusto da União de 

Freguesias de Santa Leocádia e Mesquinhata no dia 7 de Novembro, pelas 21H00 na respetiva Sede; 

A 1ª Gala do Empresário do Concelho de Baião promovida pela Associação Empresarial de Baião, no 

dia 7 de Novembro a partir das 22H30 na Casa da Lavandeira, com espetáculo de fado e humor, onde 

estarão presentes a fadista baionense Cláudia Madur e o humorista Nilton, cuja apresentação estará a 

cargo do jornalista Victor Pinto; E, a Conferencia “Combate à Violência Doméstica” promovida pela 

Câmara no dia 25 de Novembro a partir das 14H00 no Auditório Municipal, com a presença de José 

Eduardo Pinto da Costa. Terminou dizendo que os interessados em participar nestes eventos fizessem 

chegar informação à Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Renúncia ao mandato de Presidente da Câmara Municipal de Baião – 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 da renúncia ao mandato apresentada pelo Dr. José 

Luís Pereira Carneiro, com efeitos a partir do dia 23 de Outubro de 2015, tendo passado o Senhor 

Vereador Joaquim Paulo de Sousa Pereira a assumir a Presidência da Câmara Municipal de Baião, na 

qualidade de cidadão eleito imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, conforme estabelecido 

nº 1 do artigo 79º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A//2002, 

de 11 de janeiro e mantido em vigor por força da alínea d) do nº 1 do artigo 3º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Designação do Vice-Presidente da Câmara e distribuição de Pelouros – 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Byonritmos Associação Juvenil – Relatório do festival Byonritmos 2015 – 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 III 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Escala de turnos de farmácias 2016 - Emissão de Parecer – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

5. Cedência do Auditório Municipal à União de Freguesias de Campelo e Ovil – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Atribuição de apoio financeiro à AHRESP com vista ao seminário realizado no Douro Royal 

Valley Hotel & Spa, em Baião, dedicado ao tema “Melhores Empresários, Melhor 

Gastronomia” dedicado aos empresários de restauração da região – Ratificação – Proposta  

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 

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. Regulamento interno de atribuição e utilização de telemóveis para uso oficial do Município 

de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Sociedade de Informação, 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 o 

Regulamento interno de atribuição e utilização de telemóveis para uso oficial do Município de Baião. --- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Andreia Filipa da Fonseca 

Morais – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta. ----------- 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Mário Joaquim Bernardo 

da Cruz – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta. ---------------- 

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Manuela Barbosa 

Pinto – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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. ---------------- 
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11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria de Lurdes Pereira 

da Silva – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta. ---------------- 

 
12. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Maria Amélia de Jesus 

Monteiro Serdoura – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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, aprovar a proposta. ---------------- 

 
13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Andreia Sofia Ribeira 

Vieira – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIII 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. ----------- 

 
14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social – Umbelina Rosa Pinheiro 

Pinto – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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. Constituição do direito de superfície sobre parte do prédio rústico descrito no registo 

predial, sobre o n.º 90/19860627, a favor da Santa Casa da Misericórdia de Baião, conforme 

assinalado no levantamento topográfico em anexo à presente proposta e que dele faz parte 

integrante – Proposta  

Proposta retirada da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
16. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2016 – 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 

XVI 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H15 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 _________________________________________ 


