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ATA     N.º 24 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro 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, 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. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ausências: Dra. Maria de Fátima Azevedo, por se encontrar ausente do país, e Sr. José Manuel Lima 

Soares, por se encontrar em reunião na CIM em representação do Município, tendo a Câmara 

considerado as faltas como justificadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pelas onze 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 9 de Dezembro 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara informou os presentes da reunião realizada hoje, entre esta Câmara, 

representada pelo seu Presidente e Vice-presidente, e o Vice-Presidente da ARS Norte, tendo ficado 

assumido que aquela entidade iria apresentar um estudo sobre os custos de funcionamento do SAP, 

para um futuro acordo de colaboração a celebrar entre as partes, com os seguintes princípios gerais: -- 

1. Os médicos serão contratados ao abrigo do acordo/quadro no âmbito da central de compras. --------- 

2. Os serviços de enfermagem serão contratualizados no âmbito do mesmo contexto. ---------------------- 

3. Resende e Baião abrirão procedimento interno com vista a garantir a oportunidade para a 

mobilidade aos seus colaboradores, nomeadamente para a categoria de assistente técnico. Caso não 

ocorra manifestação de interesse por parte dos colaboradores nessa mobilidade, a contratualização da 

prestação dos serviços passará a ser da inteira responsabilidade da ARS. -------------------------------------- 

4. A limpeza e manutenção do edifício continuarão a ser da responsabilidade do ACES Tâmega. -------- 

5. No caso de Baião, a responsabilidade ocorrerá ao nível dos serviços médicos e de enfermagem. 

Iremos avaliar as condições em que poderemos disponibilizar o assistente técnico ou assistentes 

técnicos. O ACES Tâmega procurará garantir que os atuais funcionários prestarão serviço no reforço 

das unidades de saúde. Os funcionários passarão a integrar a estrutura de RH da ARS e ficarão sob 

sua responsabilidade nos direitos e deveres. Até ao limite dos 18 meses poderão esses funcionários 

regressar à autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Questão Financeira: o serviço aos fins-de-semana e aos feriados será suportado pelo ARS. O valor 

dos custos à semana, entre as 00H00 e as 08H00, será partilhado nos seguintes termos: os 

municípios assumem os custos com os médicos e a ARS a enfermagem e os assistentes técnicos e 

operacionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Os municípios suportarão um valor estimado de 35 a 45 mil euros. A ARS suportará os custos 

administrativos, água, eletricidade e enfermagem. ---------------------------------------------------------------------- 

Após questão do Senhor Vereador Henrique Ribeiro, esclareceu que o valor estimado de 35 a 45 mil 

euros era anual e destinado a suportar as despesas com o médico. Concluiu que os Municípios 

reiteraram o seu entendimento segundo o qual a garantia do funcionamento destes serviços 

essenciais à vida das populações competia, para já, à Administração Central e, concretamente, ao 

Ministério da Saúde. Todavia, desde o início quiseram fazer parte da solução e garantir a 

universalidade no acesso ao S.N.S. constituía um imperativo para os Municípios de Baião e Resende.  

A Câmara manifestou a sua concordância com os princípios gerais elencados e, dessa forma, o 

Senhor Presidente da Câmara informou de que seria enviado um ofício à ARS formalizando esta 

questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. 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 I 

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

 

2. 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 II 

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

 

3. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião - 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 cedência do Auditório Municipal à Santa 

Casa da Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal à Acribaimar - Associação de Criadores de Gado Baião 

Marco – 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 

Acribaimar - Associação de Criadores de Gado Baião Marco. ------------------------------------------------------ 

 

5. Fixação de preços para novas peças de artesanato de Baião – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada 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 de fixação de preços para novas peças de artesanato 

de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Alteração do Anexo I das Normas Provisórias de funcionamento e utilização da Rede de 

Albergues para Turismo de Natureza 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 VI 

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 alteração do Anexo I das Normas 

Provisórias de funcionamento e utilização da Rede de Albergues para Turismo de Natureza de Baião. - 

 

7. Atribuição de apoio financeiro à Associação Empresarial de Baião, no âmbito do projeto 

“Compre em Baião” – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação Empresarial de Baião, no âmbito do projeto “Compre em Baião”. ---------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz, em que o Município é co-

fundador, destinado a comparticipar as obras do restaurante – 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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à Fundação Eça de Queiroz, em que o Município é co-fundador, destinado a comparticipar 

as obras do restaurante. 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.  

 

9. Minuta de contrato ou acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Fundação Eça 

de Queiroz 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 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 os presentes, aprovar a minuta de contrato ou acordo de colaboração entre o Município 

de Baião e a Fundação Eça de Queiroz para a promoção de estágios e a empregabilidade dos jovens 

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

 

10. Acordo de cooperação entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional; I.P. e o 

Município de Baião - 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 
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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 cooperação entre o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional; I.P. e o Município de Baião. ---------------------------------------------------- 

 

11. Contrato programa com a Sociedade Columbófila de Santa Marinha do Zêzere – 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 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 o 

Contrato programa com a Sociedade Columbófila de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------ 

 

12. Contrato programa com a AGRICUR - Associação Grilense de Cultura e Recreio – 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 o 

Contrato programa com a AGRICUR - Associação Grilense de Cultura e Recreio. ---------------------------- 

 

13. Minuta de Protocolo de Geminação entre os Municípios de Baião (Região Norte de Portugal) 

e Moraña (Galiza, Espanha) – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Alterações aos limites territoriais entre a União das Freguesias de Teixeira e Teixeiró e a 

Freguesia de Gestaçô – 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 e submeter o assunto à 

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

 

15. Alterações aos limites territoriais entre a União das Freguesias de Baião (Santa Leocádia) e 

Mesquinhata e a União das Freguesias de Ancede e Ribadouro – 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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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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 15H00 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 _________________________________________ 


