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ATA     N.º 9 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2014 
 

 

Aos catorze dias do mês de Maio 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 Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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 23 de Abril 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. Centro Hípico Baião Vida natural - Prestação de Contas 2013 – 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. Rede RENER - Manifestação de Interesse – 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. Cobrança de receita pelo Posto de Atendimento ao Munícipe de Ancede – 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. Cobrança de receita pelo Posto de Atendimento ao Munícipe de Santa Marinha do Zêzere – 

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 IV 

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

 

5. Constituição do Conselho Consultivo Municipal como órgão de consulta do Presidente da 

Câmara – 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 V 

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

O Senhor Presidente da Câmara convidou todos os Senhores Vereadores para participarem na 

primeira reunião do Conselho Consultivo, a realizar no final do mês de Maio. ---------------------------------- 

 

6. 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 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. ------------------------------------------ 
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7. Apoio Logístico às comunidades paroquiais de Grilo, Gôve, Santa Cruz do Douro e São 

Tomé de Covelas - Dia Intercomunitário – 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 à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da III Feira 

Franca – 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. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz para comparticipação nas obras 

do projeto “Restaurante de Tormes” – 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 dos presentes, aprovar a Atribuição de apoio 

financeiro à Fundação Eça de Queiroz para comparticipação nas obras do projeto “Restaurante de 

Tormes”. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso ausentou-se da sala, não participando na votação e 

discussão da proposta, por impedimento nos termos do artigo 44.º do CPA. ------------------------------------ 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou quem suportaria os custos com o licenciamento e 

com a decoração e equipamento do restaurante, bem como a quem tinha sido adjudicada a 

exploração do mesmo. Foi esclarecida que a exploração tinha sido entregue ao Restaurante Pensão 

Borges, pelo valor mensal de 1.500 Euros, não necessitando de concurso público, e que o mesmo 

também suportaria os custos mencionados. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil e os Estagiários Carlos Miguel Moura 

Pinto Pereira e Joel Filipe Pinto Gouveia - 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 formação em 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º9 da Reunião Ordinária de 14.05.2014 
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                                                                                                          4/6 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de 

Ovil e os Estagiários Carlos Miguel Moura Pinto Pereira e Joel Filipe Pinto Gouveia. ------------------------- 

 

11. Celebração de acordo para a realização de dissertação de mestrado em contexto de trabalho 

entre a Câmara Municipal de Baião, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a 

aluna Carla Sofia Gaspar 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 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, ratificar a celebração de acordo para a realização 

de dissertação de mestrado em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto e a aluna Carla Sofia Gaspar Carvalho.----------------------------- 

 

12. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a EcoSimbioses - Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil – 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 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 

minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

EcoSimbioses - Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil.-------------------------------------------------- 

 

13. Contrato-Programa com a Associação de Modalidades Inovadores do Gôve – 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 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 o 

Contrato-Programa com a Associação de Modalidades Inovadores do Gôve.----------------------------------- 

 

14. Proposta de intenção de alienação em hasta pública ou dar de arrendamento o prédio 

rústico sito em Quintela - Santa Cruz do Douro – 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 alienação em hasta pública do prédio 

rústico sito em Quintela – Santa Cruz do Douro. ------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto a Senhora Vereadora Fátima Azevedo referiu que entendia que o valor para a 

alienação era reduzido, uma vez que os valores comerciais eram, por norma, superiores aos 
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matriciais. Perguntou se era possível fazer a anexação da parcela de terreno em causa a outra e 

assim permitir a construção no local. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a devida autorização o Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, informou de que a avaliação do 

prédio tinha sido feita por um perito oficial e que a zona era de reserva ecológica e não permitia a 

construção. Acrescia que o terreno em causa confrontava com o rio e com o caminho-de-ferro. ---------- 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo acrescentou que concordava com a alienação de prédios por 

parte do Estado e organismos públicos, mas sempre pelo melhor valor possível. ----------------------------- 

 

15. Comité das Regiões - “Carta da Governação a Vários Níveis na Europa” - Subscrição – 

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

O Senhor Presidente da Câmara deu uma explicação sobre este processo que se tinha iniciado em 

2009, com o “Livro Branco do Comité das Regiões sobre Governação a vários níveis”, que tinha 

contado com o contributo do Município de Baião, entre outras entidades e organismos oficiais. Com a 

subscrição desta Carta o Município de Baião passaria a estar na linha da frente da governação local a 

nível europeu. Respondendo à questão colocada pela Senhora Vereadora Fátima Azevedo sobre a 

adesão de outros municípios portugueses, sublinhou que a própria Associação Nacional de Municípios 

Portugueses estava a fazer um apelo para que todos subscrevessem o documento. Fica em anexo e 

faz parte integrante desta ata os documentos “Contributo sobre a Governança a vários níveis – Comité 

das Regiões - Câmara Municipal de Baião” e o “Livro Branco do Comité das Regiões sobre 

Governação a vários níveis”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. ------------- 
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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 _________________________________________ 


