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ATA     N.º 14 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2014 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de Julho 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 em 

Exercício, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: ------------------------- 

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

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, na sequência da representação do Município numa 

reunião das Águas do Noroeste, Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, por se encontrar em 

representação do Município numa reunião com a DGESTE, e Dr. Henrique Gaspar Ribeiro, por se 

encontrar de férias, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. ---------------------------------- 

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

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 Julho 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 

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para dar conta das iniciativas promovidas pela 

Fundação Eça de Queiroz, desde logo a realização do Curso Internacional de Verão, com alunos 

provenientes de vários países, e também o Concerto de Verão em Tormes, pela Orquestra do Norte. – 

Senhor Vereador José Lima sublinhou o lançamento do livro de Germano Silva “Caminhando pelo 

Porto”, decorrido na Casa de Baião no Porto com a presença de cerca de três centenas de pessoas e 

que assim puderam conhecer de perto os nossos produtos locais. De seguida, informou de que, tal 

como previsto, os participantes do Festival do Anho e do Arroz do Forno, iriam comparticipar, com uma 

percentagem por cada refeição servida, nos custos do evento, designadamente com a animação. ------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício deixou os seguintes convites: dia 25 de Julho, abertura 

oficial do Festival do Anho e do Arroz do Forno; dia 1 de Agosto, inauguração da Piscina Municipal de 

Ancede; dias 11, 12 e 13 de Agosto, Festival Byonritmos e dia 14 de Agosto, Encontro de Emigrantes. 

Acrescentou que continuavam a decorrer as “Férias Desportivas”, uma importante resposta social para 

as famílias e também para as crianças e jovens que assim passavam os seus tempos livres de forma 

saudável, em contacto permanente com a natureza e com o desporto. ------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso a propósito das férias desportivas pediu um esclarecimento ao 

Presidente da Câmara em Exercício, uma vez que tinha ouvido algumas reclamações pelo facto das 

férias desportivas continuarem em Agosto, mas apenas para os filhos dos funcionários da autarquia. – 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou de que se tratava de uma questão sem razão de 

ser. Disse que o Pelouro tinha sido abordado, pela Associação de Trabalhadores, para a continuidade 

do programa em Agosto, não apenas para os colaboradores da autarquia, mas não existiam recursos 

humanos disponíveis para o efeito. Ressalvou, no entanto, que se tal fosse possível a resposta seria 

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

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. 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 o estagiário Vítor Manuel Teixeira 

Mendes - 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 I 

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 o estagiário Vítor Manuel Teixeira Mendes. ---------------------------------------------------------------------- 
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2. 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 o estagiário Diogo José Sousa 

Monteiro - 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 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, 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 o estagiário Diogo José Sousa Monteiro. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Baião, a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses 

e os estagiários Telmo Miguel Pinto Marques e Eduardo Filipe Mendonça - 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 acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses e os estagiários Telmo Miguel Pinto Marques e 

Eduardo Filipe Mendonça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Baião, a Escola Profissional António do Lago Cerqueira e os estagiários António Manuel de 

Sousa Santos e Paulo Rafael Mendes 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 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 celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional António do Lago 

Cerqueira e os estagiários António Manuel de Sousa Santos e Paulo Rafael Mendes Queiroz . ----------- 

 

5. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa “Rancho Folclórico As Ceifeiras de Valadares - 

Baião” – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Associativismo, 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 
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é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo 

de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Cultural e 

Recreativa “Rancho Folclórico As Ceifeiras de Valadares - Baião”. ------------------------------------------------ 

 

6. Minuta de contrato de comodato entre o Município de Baião e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários 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 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de comodato entre o 

Município de Baião e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ---------------------- 

 

7. Minuta de acordo de colaboração - PROVERE - Programa de Valorização Económica de 

Recursos Endógenos - Gestão e coordenação do consórcio da estratégia de eficiência 

coletiva “Paisagens Milenares no Douro Verde” – 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 minuta de acordo de colaboração - 

PROVERE - Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos - Gestão e coordenação 

do consórcio da estratégia de eficiência coletiva “Paisagens Milenares no Douro Verde”. ------------------- 

 

8. Apoio à realização do VI Encontro Nacional de Cenografia - 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 proposta de apoio à realização do VI 

Encontro Nacional de Cenografia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Frende destinado à realização da V Festa Anual 

das Cestas de Frende – 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, 

no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de incentivos à criação de gado tradicional - 

Raça Arouquesa – 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, aprovar a transferência de verba para a Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de 

incentivos à criação de gado tradicional - Raça Arouquesa. ---------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou a importância da medida para a preservação de 

um património como a Raça Arouquesa, facto evidenciado pelo aumento do número de nascimentos 

anuais que quase duplicou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11. Festas Concelhias e de São Bartolomeu - Apoio financeiro 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 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 a atribuição de Apoio financeiro à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado às Festas Concelhias e de 

São Bartolomeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou se era feita a prestação de contas por parte da 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, bem como, por exemplo, no caso do 

apoio atribuído à Junta de Freguesia de Frende para a Festa das Cestas. -------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou de que no final das Festas Concelhias e de São 

Bartolomeu, eram fechadas as contas, os documentos enviados a todos os Senhores Vereadores e a 

Associação estava presente, em sede de reunião de Câmara, para apresentar e prestar todos os 

esclarecimentos sobre as mesmas. No caso das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas 

existia um Regulamento próprio que determinava a apresentação do Relatório Anual de Contas. No 

caso da Festa das Cestas de Frende o apoio da autarquia era apenas uma comparticipação para fazer 

face às despesas, atendendo ao interesse municipal. ----------------------------------------------------------------- 

 

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

destinado ao apetrechamento do Cais Coberto de Aregos – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do 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 atribuição de apoio à 
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Associação de Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de Jacinto” destinado ao apetrechamento do 

Cais Coberto de Aregos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Normas provisórias de utilização da Piscina Municipal Descoberta de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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 as Normas provisórias de 

utilização da Piscina Municipal Descoberta de Ancede. --------------------------------------------------------------- 

 

14. Piscina Municipal Descoberta de Ancede - Alteração de preços – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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. ------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou de que a alteração de preços, com uma redução 

de 50%, se devia ao facto da mesma medida estar já a ser praticada nas Piscinas de Campelo e de 

Santa Marinha do Zêzere, atendendo ao atual momento de dificuldade pelo qual as famílias 

atravessavam e também para estimular as pessoas a usufruírem dos diversos equipamentos 

municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Concurso público para a concessão da exploração do bar da praia fluvial de Campelo (Lote 

I), bar da piscina municipal descoberta de Campelo (Lote II), do bar da piscina municipal 

descoberta de Santa Marinha do Zêzere (Lote III) e do bar do pavilhão multiusos de Baião 

(Lote IV) – Proposta  

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

Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou de que tinha havido um único concorrente ao 

concurso em questão, que não entregou a documentação necessária em tempo útil. A proposta em 

causa permitia regularizar a situação porquanto iria permitir que o adjudicatário se pudesse pronunciar 

e, num prazo estipulado e se a lei o permitisse perante a justificação invocada, entregar os 

documentos em falta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo referiu que os documentos em falta eram essenciais, no caso as 

declarações de não dívida às Finanças e à Segurança Social. Mais disse, que como no caso em 

apreço existia apenas um concorrente a situação era mais complexa e, por isso, no futuro a autarquia 
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poderia tentar estimular outras entidades a concorrerem para que perante situações semelhantes a 

situação ficasse sempre salvaguardada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que se tratava de um concurso público 

devidamente publicitado, à semelhança do que tinha acontecido no ano anterior no qual concorreram 

duas entidades. Sublinhou, no entanto, que a proposta apresentada salvaguardava a legalidade de 

todo o procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após a devida autorização, usou da palavra a jurista autarquia, Dra. Paula Loureiro, para esclarecer 

que com base nas novas regras do Código de Contratos Públicos (CCP), o processo de concurso 

decorria e só após se achar a melhor proposta se solicitava a entrega de todos os documentos ao 

concorrente. Se o adjudicatário, ou seja, a melhor proposta, não procedesse a essa entrega, 

legalmente teria de lhe ser concedido um prazo adicional e se o motivo apresentado fosse plausível e 

não imputável ao próprio, então a Câmara Municipal deveria adjudicar a concessão a essa entidade, 

formalizando assim uma regra do artigo 86.º do CCP. ----------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificarem 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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


