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ATA     N.º 13 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 8 DE JULHO DE 2014 
 

 

Aos oito dias do mês de Julho de dois mil e catorze, 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. José Luís 

Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 
Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ausências: Dr. Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos profissionais, e Dra. Maria Ivone Cerejo Costa 

de Abreu Ribeiro, por se encontrar de férias, 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  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 25 de Junho de 2014, 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 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. IV Encontro Concelhio Anual de Emigrantes Baionenses, Encontro de Emigrantes no 

Estrangeiro, I Encontro de Emigrantes Baionenses em Lisboa e apoio a outros encontros de 

emigrantes – 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. 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 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. ------------------------------------------ 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Marília da Conceição Guedes O. P. Lourenço – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que era habitual as duas forças políticas 

do executivo estarem representadas na Comissão de Gestão do Fundo de Solidariedade Social. No 

início do mandato, informou, foi feito o convite ao Senhor Vereador Luís Sousa que, alegando motivos 

profissionais, não tinha aceitado. Pelo exposto, colocou à consideração da Senhora Vereadora Fátima 

Azevedo esta questão no sentido de saber se tinha disponibilidade para integrar a referida Comissão.  

Senhora Vereadora Fátima Azevedo salientou que quando aceitava fazer parte de alguma “coisa” 

tinha de ser de “corpo e alma”, com todo o empenhamento possível, por isso, perguntou qual o 

trabalho específico da Comissão e com que regularidade reunia. -------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou que a Comissão se pronunciava sobre propostas 

devidamente fundamentadas e apresentadas pelos serviços e as reuniões ocorriam em função do 

volume de casos, bem como da sua complexidade, sendo certo que poderiam ser ajustadas à 

disponibilidade dos respetivos membros. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse que perante o exposto aceitava integrar a Comissão de 

Gestão do Fundo de Solidariedade Social, solicitando a anuência da Câmara que as reuniões fossem 

marcadas de acordo com a disponibilidade de agenda de todos. --------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que iria ser elaborada a respetiva proposta para a 

formalização desta questão, a apresentar na próxima reunião do órgão. ----------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Helena Rosa Monteiro Miranda – 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Isaltina Maria Pereira – 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. ------------------------------------------ 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Cristina Rosa Gomes Pereira Gouveia – 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. ------------------------------------------ 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Paula Cristina Soares Dias – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Anabela Pereira Pinto Nogueira – 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 
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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 do Município de Baião – 

Rosa Maria de Almeida Vieira da Costa – 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 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Sónia Emília Ferreira – 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. ------------------------------------------ 

 

11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Rosa Maria Sousa Alves – 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 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 do Município de Baião – 

Rosa de Jesus Alves – 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 

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 do Município de Baião – 

Joana Andreia Cardoso – 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 

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

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º13 da Reunião Ordinária de 08.07.2014 

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                                                                                                          5/8 

14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Manuel Dias Pinto – 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 

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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Otília Conceição Pinto – 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 

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

 

16. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Paula Cristina Gonçalves Ribeiro Monteiro – 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. ------------------------------------------ 

 
17. Minuta de contrato ou acordo de colaboração entre o Município de Baião e as Associações 

Culturais sem fins lucrativos do concelho para a promoção de estágios e a empregabilidade 

dos jovens do concelho de Baião através da medida designada por “Estágios Emprego” – 

Proposta  

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

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

Superior, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XVII 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 ou acordo de colaboração entre o Município de Baião e as 

Associações Culturais sem fins lucrativos do concelho para a promoção de estágios e a 

empregabilidade dos jovens do concelho de Baião através da medida designada por “Estágios 

Emprego”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
18. Minuta de contrato ou acordo de colaboração entre o Município de Baião e as Associações 

Humanitárias do concelho para a promoção de estágios e a empregabilidade dos jovens do 

concelho de Baião através da medida designada por “Estágios Emprego” – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional e Ensino 
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Superior, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XVIII 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 ou acordo de colaboração entre o Município de Baião e as 

Associações Humanitárias do concelho para a promoção de estágios e a empregabilidade dos jovens 

do concelho de Baião através da medida designada por “Estágios Emprego”. ---------------------------------- 

 

19. Projeto de alteração ao Regulamento Municipal do Serviço de Apoio à Família – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIX 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. ----------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que a alteração ao Regulamento do Serviço de Apoio à Família 

e ao Regulamento da Linha Amiga, decorria da necessidade de os adequar à nova legislação em 

vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Projeto de alteração ao Regulamento Municipal da Linha Amiga – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XX 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. ---------------- 

 

21. Projeto de Regulamento Municipal para a Gestão do Parque Habitacional do Município de 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXI 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. ----------- 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que em função da evolução da resposta 

do Município em termos de parque habitacional para habitação social, urgia regulamentar a sua 

gestão. Sublinhou que neste regulamento se atendia a casos urgentes de apoio às famílias. -------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo deu uma sugestão no que se referia à “transmissão do 

arrendamento”, designadamente aos descendentes, pois isso poderia dar origem a vícios. Referiu que 

uma vez que o próprio legislador já tinha começado a prever estas situações, incluindo na transmissão 

apenas os cônjuges, uniões de facto e ascendentes, este regulamento poderia desde já prevenir esta 

questão que, inclusivamente, tinha criado alguns problemas às autarquias, por exemplo, do Porto e de 

Gaia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que essa questão estava à partida salvaguardada uma vez que 

o projeto de regulamento estabelecia que qualquer alteração à situação socioeconómica da família 

deveria ser comunicada, podendo desabilitar a família à usufruir da resposta social em causa. No 

entanto, no seu entender, nada obstava a que essa questão ficasse mais objetivada e explicita no 

regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a devida autorização, usou da palavra a responsável pelo Gabinete Jurídico, Dra. Paula Loureiro, 

que informou que o presente regulamento era fundamentado nas leis habilitantes do regime de renda 

apoiada, e por isso era necessário verificar se era possível se proceder ao ajuste proposto. --------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que se tratava de uma boa sugestão e que, durante o 

período em que o projeto de regulamento iria estar em inquérito publico, os técnicos da autarquia iriam 

avaliar essa situação de forma a aperfeiçoar a norma de acordo com a sugestão da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Constituição do direito de superfície sobre o edifício da Escola EB1 de Ancede, pelo prazo 

de 30 anos, a favor da Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro, destinado à instalação do 

Centro de Relação Comunitária de Ancede e Ribadouro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXII 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

23. Concurso público para o fornecimento contínuo de energia elétrica para as instalações 

alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN) e em Baixa Tensão Normal-Iluminação Pública 

(BTN-IP) do Município 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 

XXIII 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificarem 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. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H20 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 _________________________________________ 


