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ATA     N.º 7 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2014 
 

Aos nove dias do mês de Abril 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: ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Compareceu a Dra. Maria de Fátima Azevedo, que havia sido convocada para tomar posse como 

Vereadora, ao abrigo do n.º 4 do artigo 76.º e do n.º 1 do artigo 79.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2012, de 11 de Janeiro, em substituição do Dr. Luís 

Miguel Amaral de Sousa, que apresentou renúncia ao mandato. --------------------------------------------------- 

Ausências: Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por se encontrar numa iniciativa no âmbito do 

Instituto de Defesa Nacional, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. -------------------------- 

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

Pelas nove 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 26 de Março 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 

 

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

de Baião a Senhora Dra. Maria de Fátima Azevedo, cujo termo fica em anexo e faz parte integrante 

desta ata. Após este ato a Senhora Vereadora Maria de Fátima Azevedo passou a integrar os 

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

Senhora Vereadora Ivone Abreu usou da palavra para felicitar a organização da Feira do Fumeiro e do 

Cozido à Portuguesa, liderada pelo Senhor Vereador José Lima, bem como a todos os colaboradores 

da autarquia que com o seu trabalho contribuíram para o sucesso alcançado. Informou a Câmara de 

que no passado dia 12 de Março, tinha sido realizada uma reunião na DGESTE, durante a qual foi 

proposta uma reformulação da rede das EB´s e JI´s. Sobre as EB´s a questão já estava prevista, no 

entanto e no que se referia aos JI´s a autarquia tinha sido surpreendida com a possibilidade de 

encerramento dos JI´s de Viariz, Ladoeiro, Lordelo e Senhora. Sublinhou que a frequência de alunos 

mantinha-se praticamente a mesma e a autarquia tinha já enviado uma carta de contestação à 

medida. Sendo certo que ainda nada estava definido, a posição da DGESTE era preocupante e, por 

isso, a Câmara estava atenta aos futuros desenvolvimentos nesta matéria. ------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara reafirmou que a contestação da Câmara iria até 

aos limites das suas capacidades institucionais, sendo que a medida proposta pela DGESTE era mais 

um desrespeito para com as autarquias locais. -------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Henrique Ribeiro deu as boas vindas à Senhora Vereadora Fátima Azevedo, 

desejou-lhe um bom trabalho e manifestou a sua disponibilidade para o que necessitasse. 

Seguidamente deu os parabéns à organização da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa cujo 

sucesso foi verdadeiramente arrasador. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas à Dra. Fátima Azevedo e desejou-lhe boa sorte no 

novo cargo de Vereadora desta Câmara. Referiu que os Vereadores, Chefe de Divisão, 

Coordenadores das Unidades Orgânicas e todos os colaboradores e serviços estavam disponíveis 

para qualquer tipo de apoio que necessitasse para o exercício das funções ora assumidas. --------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo agradeceu as boas palavras que lhe foram dirigidas. Referiu que, 

por força das circunstâncias e por ter acabado de tomar posse, não estava tão bem preparada como 

deveria para esta reunião, no entanto, procuraria estar sempre bem informada sobre todos os 

assuntos, por forma a fazer uma oposição com responsabilidade, procurando consensos, discordando 

quando fosse o caso e cooperando sempre em defesa dos superiores interesses dos Baionenses. ----- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Dolmen - Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega – 

Assembleia Geral Ordinária – 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. Filandorra - Teatro do Nordeste - Envio de Apelo/Manifesto – 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 

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

 

3. Listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleia 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 III 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. O assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal à Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e 

Hipnoanálise – 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 cedência do Auditório Municipal à 

Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise. --------------------------------------------------------- 

 

5. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Luís 

Eduardo Pinheiro Sardoeiro – 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, ratificar o acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Luís Eduardo Pinheiro Sardoeiro. ---------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara sublinhou que estes acordos de cedência, que 

englobavam compromissos por parte da autarquia, teriam de ser aprovados ou ratificados pela 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Joaquim de Freitas 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 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, ratificar o acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Joaquim de Freitas Pinto. --------------------------------------- 

 

7. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e os Senhores 

António Alexandre Mesquita de Miranda Pinto e Maria Manuela de Miranda Pinto Vilares da 

Silva – 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, ratificar o acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e os Senhores António Alexandre Mesquita de Miranda Pinto e 

Maria Manuela de Miranda Pinto Vilares da Silva. ---------------------------------------------------------------------- 

 

8. Celebração de acordo de estágio entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Lamego e o estagiário Marcelo Luís Pinto 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 

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, ratificar a celebração de acordo de estágio entre a 

Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e o estagiário 

Marcelo Luís Pinto de Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Celebração de acordo de estágio entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior de 

Estudos Industriais e de gestão do Instituto Politécnico do Porto e a estagiária Paula Isabel 

Almeida Carvalho - 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 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, ratificar a celebração de acordo de estágio entre a 

Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior de Estudos Industriais e de gestão do Instituto 

Politécnico do Porto e a estagiária Paula Isabel Almeida Carvalho. ------------------------------------------------ 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º7 da Reunião Ordinária de 09.04.2014 

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 

10. Celebração de acordo de estágio entre a Câmara Municipal de Baião, a Margem - Formação e 

Consultadoria Económica, Soc. Unip. Lda. e os estagiários Andreia Cristina Miranda 

Coutinho e Mário Jorge Pinto Cerqueira - 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 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, ratificar a celebração de acordo de estágio entre a 

Câmara Municipal de Baião, a Margem - Formação e Consultadoria Económica, Soc. Unip. Lda. e os 

estagiários Andreia Cristina Miranda Coutinho e Mário Jorge Pinto Cerqueira. --------------------------------- 

 
11. Contrato de cedência em regime de comodato no âmbito do CLDS+ “3IS” - Renovação – 

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 dos presentes, aprovar a proposta. O Senhor 

Vereador José Lima ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por 

impedimento nos termos do artigo 44.º do CPA.------------------------------------------------------------------------- 

 
12. Processo de execução fiscal N.º 160/2000 – Pedido de pagamento da dívida em prestações e 

respetivo plano de pagamentos – Alteração da deliberação da Reunião de Câmara Municipal 

de 25/07/2012 – 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. Alteração aos valores/M2 para cálculo de estimativas orçamentais – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Obras Particulares e Urbanismo, 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. Concessão de licença especial - Local: Bela Vista, Campelo - Requerente: Joaquim Paulo da 

Costa Valente – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Obras Particulares e Urbanismo, a qual se 

dá por integralmente reproduzida no anexo XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois 
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de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
15. Revogação da adesão ou integração do Município de Baião à Associação Ibérica dos 

Municípios Ribeirinhos do Douro, de forma a anular a participação do Município de Baião na 

referida associação, desvinculando-a da mesma – 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara referiu que a 

apresentação desta proposta de revogação da adesão prendia-se com o facto dos principais objetivos 

a que a autarquia se propôs ao associar-se, ou seja, a participação conjunta na candidatura a fundos 

comunitários e a possibilidade de termos os produtos de Baião nos postos de turismo dos outros 

municípios pertencentes à associação, para venda e promoção, não foram alcançados, não por 

responsabilidade da Câmara, mas por inépcia da própria associação no seu conjunto. ---------------------- 

 
16. Abertura de concurso público para a concessão da exploração do bar da praia fluvial de 

Campelo (Lote I), bar da piscina municipal descoberta de Campelo (Lote II), do bar da piscina 

municipal descoberta de Santa Marinha do Zêzere (Lote III) e do bar do pavilhão multiusos 

de Baião (Lote IV) – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
17. Retificação dos estatutos da Associação “Centro de Interpretação Ambiental de Reixela - 

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 

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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. 3.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2014 – 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 

XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
19. Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2013 – 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 

XIX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor do PS e um voto de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto a 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo apresentou declaração de voto. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou as linhas gerais dos Documentos de Prestação de 

Contas do Ano de 2013, conforme constam dos documentos constantes da proposta, designadamente 

do Relatório de Gestão 2013, que demonstra a atividade intensa da autarquia em todas as áreas: 

cultura, património, turismo, desporto, associativismo, educação, ação social, ambiente, urbanismo, 

entre outras. Realçou nas funções gerais a aquisição e pagamento de terrenos bem como do sistema 

SIG destinado aos Serviços Municipais de Proteção Civil. Nas funções Sociais, sublinhou o 

investimento na educação (centros escolares, transportes, refeições, equipamento diverso), na saúde 

(arrendamento de habitação para médicos), na ação social (integração de desempregados e jovens 

estagiários, iniciativas de combate ao isolamento dos idosos, Linha Amiga, FSS, recuperação da 

Escola de Loivos do Monte para habitação social e centro comunitário), na cultura e património (obras 

de conservação e restauro do Mosteiro de Ancede, Foral, integração na Rota do Românico) e no 

desporto e associativismo. Nas funções económicas, o investimento no comércio, indústria, turismo, 

transportes, acessibilidades e mobilidade, com destaque para a ligação Mirão-Bicheiro. Nas outras 

funções, destacou as transferências para as Juntas de Freguesia, sendo que 2013 foi o ano em que 

esse valor foi o mais elevado, e as transferências para as associações. Por fim, em termos de 

execução do Orçamento, realçou o saldo orçamental positivo de 732.145,81 euros; a poupança 

alcançada no diferencial entre receita corrente e a despesa corrente que possibilitou o aumento da 

despesa de investimento e a taxa de execução do plano de atividades que foi de 94,52%. ----------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo registou com agrado o esclarecimento prestado, no entanto, 

realçou a existência de pontos que separavam as duas bancadas, daí que o seu voto seria de 

abstenção, com apresentação de declaração de voto. ----------------------------------------------------------------- 

 
20. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2013 – 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 

XX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor do PS e um voto de abstenção 

do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto a 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo apresentou declaração de voto. ------------------------------------------- 
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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. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 11H00 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 _________________________________________ 


