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 ATA     N.º 21 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014 
 

Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e catorze, 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, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ausências: Sr. José Manuel Lima Soares por se encontrar em representação do Município no 

seminário “A importância da navegabilidade do rio Douro para a economia da Região Norte” 

promovido pela FEUP e Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, tendo a Câmara considerado a 

falta como justificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 29 de Outubro de 2014, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

maioria com 5 votos a favor dos Senhores Vereadores do PS e uma abstenção  da Vereadora Fátima 

Azevedo, por não ter estado presente na reunião anterior. ----------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Presidente da Câmara interveio para dar conta do ponto da situação relacionado com o 

encerramento do SAP do Centro de Saúde de Baião, entre as 24 e as 08 horas e transmitiu aos 

Membros do Executivo os factos transcritos no documento, anexo à presente ata (Doc. n.º1), dando 

conhecimento da cronologia de todo o processo desde o seu início até à atualidade. De seguida, 

enumerou sequencialmente e leu outros os documentos oficiais, anexos à presente ata (Doc. n.º2), 

referentes a correspondência trocada entre as entidades envolvidas, evidenciando os avanços e 

recuos sobre a resolução deste problema. -------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda o Executivo que recebeu uma comunicação, no passado dia 10 de Novembro, da ARS 

Norte na qual foi agendada uma reunião para o dia 17 de Novembro, pelas 12 Horas, a fim de analisar 

a proposta a apresentar pela Autarquia. Para esta reunião, o Senhor Presidente convidou todos os 

Vereadores interessados em estar presentes que o poderiam fazer, tendo a Senhora Vereadora 

Fátima Azevedo e o Senhor Vice-Presidente manifestado todo o interesse e disponibilidade em estar 

presentes nessa reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Posto isto, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara disse esperar que da plataforma de negociação da 

reunião da próxima segunda-feira, resultem as melhores condições que contribuam para a solução 

deste problema que tanto afeta os utentes de Baião, as quais posteriormente serão dadas a conhecer 

a toda a população. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente alertou ainda para o facto do PSD de Baião não ter razão quando faz 

determinadas afirmações sobre este assunto, na medida em que se trata de um assunto de relevante 

importância para o Concelho, devendo por isso merecer o consenso de todos, uma vez que estão em 

causa os direitos dos utentes de Baião ao Serviço Nacional de Saúde, em condições de igualdade e 

que a resolução deste problema é do interesse de todos os baionenses. ---------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo, cumprimentou todos os presentes e sobre este assunto do 

SAP informou o Executivo que tem levado em conta tudo o que está a acontecer, afirmando que 

compartilha com tudo o que o Exmo. Senhor Presidente da Câmara disse, alegando que os interesses 

são comuns e que por isso, tudo fará para ajudar na resolução do problema, tendo todo o gosto em 

acompanhar o Senhor Presidente na reunião de 17 de Novembro, de forma a contribuir para a defesa 

dos interesses dos utentes de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de 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 I 
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à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. O assunto será submetido ao conhecimento da 

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

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial 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 cedência do Auditório Municipal à 

Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Celebração de acordos de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, o CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas e os estagiários Marina Isabel 

Cardoso Pinheiro, Sara Filipa Nogueira Camelo e Maria Rosa Drumonde Monteiro Gomes - 

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 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, ratificar a celebração de acordos de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o CESAE - Centro de Serviços e Apoio às 

Empresas e os estagiários Marina Isabel Cardoso Pinheiro, Sara Filipa Nogueira Camelo e Maria Rosa 

Drumonde Monteiro Gomes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Movimento 1.º de Dezembro - Iniciativa legislativa de cidadãos para restaurar o feriado 

nacional do 1.º de Dezembro – 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. Revogação da deliberação sobre a intenção da constituição do direito de superfície sobre a 

parcela de terreno da Quinta de Ancede a favor da CECAJUV – 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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Declaração de intenção de participação do Município de Baião no projeto da produção de 

um documentário “Três personagens femininas de Agustina Bessa-Luís” através da parceria 

do círculo literário e das autarquias de Amarante, Baião e Peso da Régua – 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 proposta. --------------------------------------------- 

 

7. 6.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 

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 e submeter o assunto à 

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

 

8. Participação variável no IRS - 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 

9. Receção definitiva das obras de urbanização - Processo P-LOTEPDM 6/1994 (Lote 17) - 

Local: Míguas, Santa Marinha do Zêzere - Requerente: Abílio Teixeira Rodrigues – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram 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 15H30 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 do Sector de Expediente Geral, a redigi e subscrevo. 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


