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ATA     N.º 2 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2014 
 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro 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 ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Luís Miguel Amaral de Sousa -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 8 de Janeiro 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 

 

Senhor Vereador Paulo Pereira convidou todos os presentes para um convívio a realizar entre o 

executivo camarário, os funcionários da autarquia e os Presidentes de Junta, no dia 7 de Fevereiro, 

em Santa Cruz do Douro, com a realização de algumas atividades recreativas, seguido de jantar. ------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Informação sobre o Processo de Expropriação Litigiosa N.º 491/06.6 TBBAO – 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 e decidiu submeter este assunto à Assembleia 

Municipal para o mesmo efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Abate de bens corpóreos do Património Municipal – 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. Transferência de bens corpóreos – 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. 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 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 Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas de Eiriz - Ancede – 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 cedência do Auditório Municipal ao 

Agrupamento de Escolas de Eiriz - Ancede. ------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, o Colégio de São Gonçalo de Amarante e o estagiário Carlos Filipe Ribeiro Cardoso - 

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 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 a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio de São Gonçalo de Amarante e o 

estagiário Carlos Filipe Ribeiro Cardoso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Doação de bens móveis à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal 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 

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 doação de bens móveis à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de acordo de cooperação entre o Município de Baião e a Empresa Federal Estatal 

“Russian State Circus Companhia” – 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 Minuta de cooperação entre o Município 

de Baião e a Empresa Federal Estatal “Russian State Circus Companhia”. ------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou de que o presente acordo não acarretava custos para a 

autarquia e seriam disponibilizados bilhetes gratuitos para as crianças. O Senhor Presidente 

acrescentou que a iniciativa deveria ser divulgada pela Associação de Trabalhadores, designadamente 

pelos filhos dos funcionários, para posteriormente poder ser preparada a ida mediante inscrição prévia.  

 

9. Minuta de contrato ou acordo de colaboração entre o Município de Baião, e as IPSS’s 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 e Qualificação Profissional, 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 
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minuta de contrato ou acordo de colaboração entre o Município de Baião, e as IPSS’s do Concelho 

para a promoção de estágios e a empregabilidade dos jovens do concelho de Baião através da medida 

designada por “Estágios Emprego”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu sublinhou que estes estágios se estavam a revelar como uma mais-

valia para os jovens e para as instituições acolhedores, sendo que o papel da autarquia passava por 

apoiar a iniciativa de diversas formas, entre as quais, através do pagamento dos encargos inerentes à 

contribuição devida à Segurança Social. De seguida, convidou todos os presentes para um encontro 

com todos os jovens estagiários, com as entidades acolhedoras e com o Subdiretor do IEFP, que iria 

ter lugar na Fundação Eça de Queiroz, no dia 25 de janeiro, perlas 14H30. Sublinhou que na área da 

formação o trabalho efetuado pelo respetivo Pelouro era intenso, por exemplo através dos GIP’s que 

acompanhavam os jovens na sua primeira experiência de trabalho e posteriormente na sua integração 

no mercado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Contrato de comodato entre o Município de Baião e o Agrupamento de Escolas de Eiriz-

Ancede para cedência de terreno no âmbito de curso de formação vocacional – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 o contrato de comodato 

entre o Município de Baião e o Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede para cedência de terreno no 

âmbito de curso de formação vocacional. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Contrato de prestação de serviços – Modalidade de Avença – 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 maioria, com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor 

Vereador do PSD, aprovar a proposta. Sobre este assunto o Senhor Vereador do PSD apresentou 

declaração de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara referiu que este contrato advinha do facto de ser necessário, face ao 

volume de processos existente, concentrar a jurista da autarquia que estava com os processos de 

contraordenações e execuções fiscais no apoio à CPCJ. Assim sendo, face às necessidades 

específicas do serviço em causa, de grande importância e sensibilidade, chegou-se à proposta de 

contrato ora apresentada. Acrescentou que iria ser dada formação específica, por uma entidade 

externa e competente para o efeito, aos colaboradores da autarquia envolvidos nesta área, desde a 

análise dos casos, passando pela instrução processual e pelas propostas de decisão. ---------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que a pessoa em causa, por não ter experiência na área, podia 

não ir ao encontro do que a Câmara precisava e, por isso, se existia uma sobrecarga dos serviços 
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jurídicos, essa necessidade deveria ter sido tornada pública, para que, perante outros possíveis 

candidatos, pudesse ser feita uma análise curricular. Acrescentou que sendo uma área sigilosa e 

sensível, não lhe parecia que era uma boa opção ser uma pessoa externa à Câmara a assumir esse 

dossier, mas sim os técnicos da autarquia, com a devida formação. ---------------------------------------------- 

 

12. Pedido de isenção do pagamento da taxa de inumação em sepultura – 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 e submeter o assunto à 

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

 

13. Constituição de Direito de Superfície sobre o Edifício da Praça D. Manuel de Castro, pelo 

prazo de 30 anos, a favor da Obra de Bem Estar Rural de Baião (OBER), destinado à 

instalação de uma creche – 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 e submeter o assunto à 

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

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que o espaço necessitava de uma nova dinâmica. No entanto, a 

instalação de um bar/esplanada estava a preocupar quem tinha negócios nessa área, pois era mais 

um concorrente direto, que poderia “matar” os comércios já existentes. Referiu ainda que a instalação 

da creche da OBER no local poderia interferir com a atratividade do bar /esplanada como um espaço 

de lazer, relaxamento e leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara referiu que a dinamização daquela zona levaria a um maior afluxo de 

pessoas, o que acabaria por beneficiar a todos. Disse que o assunto do bar/esplanada poderia ser 

reavaliado após a concessão da exploração, que inclusivamente até podia vir a ser assumida por um 

comerciante local. Em relação à creche da OBER, como iria acolher crianças até aos três anos, a 

questão do recreio e da sua relação com o bar/esplanada estava salvaguardada. Concluiu, referindo 

que o projeto de requalificação da zona estava disponível para consulta dos Senhores Vereadores. ---- 

 

14. Projeto de Regulamento/Estatuto do Provedor Municipal 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 

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 o projeto de Regulamento/Estatuto do 

Provedor Municipal de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o provedor municipal servia, desde logo, as pessoas 

portadoras de deficiência, os idosos e as mulheres vítimas de violência doméstica, e prestava contas à 

Câmara e Assembleia Municipal. O tempo de serviço previsto consistia em dois dias por semana e a 

compensação era igual à senha de presença de um membro da Mesa da Assembleia Municipal. O que 

estava em causa, com esta proposta, era a aprovação do projeto de regulamento/estatuto do Provedor 

Municipal, figura prevista em muitos outros municípios do país. ---------------------------------------------------- 

Após a devida autorização, a jurista da autarquia, Dra. Paula Loureiro, informou de que tratando-se de 

um regulamento com eficácia externa, teria de ser submetido a todos os trâmites legais inerentes, ou 

seja, a sua aprovação em projeto, publicação em Diário da República e colocação em período de 

discussão pública durante 30 dias. Após esse período era novamente submetido à Câmara, já como 

regulamento, e posteriormente à Assembleia Municipal. Acrescentou que a própria nomeação do 

Provedor era da competência da Assembleia, sob proposta da Câmara, e este prestava contas ao 

órgão máximo do município, ou seja, à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa disse que, no seu entender, poderiam ser as IPSS’s a assumir essa 

função e, dessa forma, dar um retorno à Câmara Municipal por todo o apoio que recebem. 

Acrescentou que as IPSS’s têm uma relação privilegiada com as pessoas de todo o concelho e assim 

evitar-se-ia a criação desta nova função, que iria acarretar custos para a autarquia.-------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que lhe parecia boa ideia a sugestão do Senhor Vereador Luís 

Sousa em envolver e responsabilizar as IPSS’s nesta nova figura do Provedor Municipal. ------------------ 

 

15. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas - Ratificação – 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 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 dos presentes, aprovar a 

proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. O Senhor Vereador José Lima ausentou-se 

da sala, não participando na votação e discussão da proposta, por impedimento (artigo 44.º do CPA).  

 

16. Pedido de apoio pela OBER para a finalidade projeto Creche Traquinas I - Campelo - no 

âmbito do PA PRODER N.º 020000908209 – 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. ------------------------------------------ 

 

 

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 15H40 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 _________________________________________ 

 


