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ATA     N.º 8 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014 
 

 

Aos vinte e três 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: ------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ausências: Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, por se encontrar em representação do 

Município no Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, 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 9 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 maioria. 

O Senhor Vereador Paulo Pereira absteve-se da votação por não ter estado presente na reunião. ------ 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo pediu um esclarecimento e deixou um alerta à Câmara. Em 

primeiro lugar, para quando estava prevista a construção do Centro Cívico do Grilo, uma vez que o 

terreno já estava adquirido e a situação regularizada, e, em segundo lugar, alertou para as graves 

dificuldades financeiras da Junta de Freguesia do Grilo. Sendo certo que se tratava de uma entidade 

autónoma, perguntou se haveria alguma possibilidade da Câmara poder apoiar a Junta de Freguesia 

que não tinha sequer condições para o pagamento das compensações devidas aos seus membros. --- 

Senhor Presidente da Câmara explicou que o Centro Cívico do Grilo sofreu um atraso pois a Junta de 

Freguesia não dispunha de um tereno que pudesse ser utilizado para esse efeito. Assim, o anterior 

executivo da Junta diligenciou no sentido da aquisição de um terreno e após longas negociações com 

o proprietário, Sr. Artur Santos, o acordo tinha sido alcançado. No entanto, o proprietário tinha optado 

por uma permuta de terrenos em detrimento da alienação e, tendo em conta que se tratava de um 

funcionário da autarquia, tinha sido solicitado parecer ao Gabinete Jurídico e à CCDRN, que foi 

favorável, desde que não houvesse intervenção direta no processo por parte do funcionário. Após 

todas estas diligências o assunto estava bem encaminhado para que se pudessem iniciar os trabalhos 

de construção do Centro Cívico, um compromisso que, acrescentou, era para cumprir. Referindo-se à 

segunda questão, informou de que estava a fazer uma Presidência Aberta durante a qual os 

Presidentes de Junta apresentam as principais necessidades da Freguesia, que são registadas e 

enviadas para os serviços técnicos por forma a fazerem uma estimativa de custos para posterior 

análise. Além disso, o valor do apoio anual à Junta de Freguesia seria para manter, bem como o apoio 

para as limpezas e o acordo de colaboração para os transportes escolares, tudo a ser vertido num 

futuro contrato de execução, com carácter plurianual, negociado entre a Câmara e as Juntas. 

Sublinhou que o executivo sempre teve como preocupação promover um tratamento de equidade 

entre todas as Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo agradeceu a explicação, no entanto, realçou que a interpelação 

que tinha feito foi no sentido de expor uma situação extraordinária e urgente da Junta de Freguesia do 

Grilo, que julgava ser a única que se encontrava nessas condições, e o seu Presidente não tinha, por 

esse motivo, condições para gerir os assuntos da sua freguesia. -------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que tendo em conta que se tratavam de verbas para pagar 

despesas correntes, como por exemplo as compensações aos membros da Junta, e não para obras 

concretas, como no caso dos protocolos anuais, tinha dúvidas se tal era legalmente possível. ------------ 

Senhor Presidente da Câmara acrescentou que, através do Gabinete Jurídico e do Setor Financeiro da 

autarquia, juntamente com o atual e o anterior Presidente da Junta e o Presidente da Assembleia de 

Freguesia, teriam de ser avaliadas o tipo de despesas em causa para verificar se legalmente o apoio 

era possível e, se assim fosse, a autarquia estava disposta a ajudar a Junta de Freguesia. 

Seguidamente convidou os presentes para todas as iniciativas inseridas no programa das 

Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. ----------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz - “Relatório e Contas de 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. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso apresentou as principais atividades promovidas pela Fundação 

e que se encontram plasmadas no respetivo Relatório e Contas e sublinhou a importância que os 

turistas começavam a representar no número de visitas, que começam a superar os estudantes, e o 

resultado final que apesar de ainda ser negativo, na ordem dos dois mil euros, no seu entender, era 

globalmente um bom resultado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal do Tâmega e Sousa – 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. Designação de novo membro da Câmara Municipal de Baião para integrar a Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega – 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. Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade e sob proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

designar a Senhora Vereadora Fátima Azevedo para integrar a Associação de Municípios do Baixo 

Tâmega. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo - 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à Casa 

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. 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 V 

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 cedência do Auditório Municipal à 

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

 

6. Cedência da tenda instalada na Quinta do Mosteiro de Ancede à Comissão de Festas em 

Honra de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz – 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 cedência da tenda instalada na Quinta do 

Mosteiro de Ancede à Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz. -------------- 

 

7. Cedência de transporte ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil - 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 

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 a cedência de transporte ao Agrupamento 

de Escolas do Vale de Ovil. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Cedência de transporte - Curso de Formação de Técnico de Turismo Ambiental Rural - 

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 cedência de transporte - Curso de 

Formação de Técnico de Turismo Ambiental Rural. -------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio às entidades que participaram no Desfile de Carnaval 2014 - Aditamento 

– 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

10. Atribuição de apoio à Associação de Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de Jacinto” 

destinado à aquisição de painel alusivo à figura de “Eça de Queiroz” - 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 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de apoio à Associação de 

Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de Jacinto” destinado à aquisição de painel alusivo à figura 

de “Eça de Queiroz”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. 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 Ana Isabel Nogueira 

Pinto Pereira, Daniela Borges Pereira, Estefânia catarina Miranda Leitão Oliveira, Joel José 

Queirós Rafael e Lúcia Daniela Oliveira Santos - 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 de formação em 

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

Ovil e os estagiários Ana Isabel Nogueira Pinto Pereira, Daniela Borges Pereira, Estefânia catarina 

Miranda Leitão Oliveira, Joel José Queirós Rafael e Lúcia Daniela Oliveira Santos.--------------------------- 

 

 

 

 

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 16H00 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 _________________________________________ 


