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ATA     N.º 12 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2014 
 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho 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 Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em representação do Município no 

Comité das Regiões, tendo a Câmara considerado as 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 11 de Junho 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 José Lima convidou todos os presentes para uma iniciativa de promoção dos vinhos 

de Baião, numa parceria entre a Casa de Baião no Porto e a Confraria dos Vinhos Verdes, a realizar 

no próximo dia 27 de Julho, na Rua das Flores e suas envolventes. ---------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu destacou a entrega dos Prémios de Mérito, cerimónia decorrida no 

sábado passado e que tinha contado com uma grande participação dos pais e encarregados de 

educação. Sublinhou que se tratava de um estímulo aos alunos, pelo seu trabalho e empenhamento e 

para que continuassem a ser estudantes de excelência. Referiu-se, de seguida, ao reordenamento da 

rede escolar, informando de que o previsto na Carta Educativa estava prestes a ser concluído com a 

abertura do Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere. Excetuava-se o caso da Teixeira e Teixeiró, 

que a carta previa a construção de um polo escolar para evitar a deslocação dos alunos, por vezes 

longas distâncias e com condições meteorológicas adversas. No entanto, reiterou, face às decisões do 

Governo, tomadas sem qualquer diálogo prévio, o objetivo da autarquia era lutar para tentar integrar 

estes alunos num outro Polo ou Centro Escolar. Alertou, uma vez mais, para o possível encerramento 

dos Jardins de Infância, e manifestou a sua preocupação com as crianças que iriam ser sujeitas a um 

esforço adicional e a percorrer longas distâncias. Este facto, acrescentou, poderia aumentar o número 

de crianças que não frequentavam o ensino pré-escolar com consequências futuras para o seu 

desenvolvimento e sucesso académico. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício convidou todos os presentes para os seguintes eventos e 

iniciativas: Até final do mês de Agosto, o Campus de Férias; dia 28 de Junho, abertura da época 

balnear nas piscinas municipais de Campelo e Santa Marinha do Zêzere; durante o mês de Julho, aos 

sábados na Praça Francisco Sá Carneiro, o Viva Fitness; dias 12 e 18 de Julho, a iniciativa “Cinema 

Fora do Sítio”, no Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere, com o filme “12 anos escravo” e no 

Centro Cívico de Ancede, com o filme “A Gaiola Dourada” e nos dias 25, 26 e 27 de Julho, o Festival 

do Anho Assado e do Arroz do Forno. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Conselho Geral – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício explicou que se tratava de uma comunicação sobre a 

criação do Fundo de Apoio Municipal (FAM) para o apoio aos municípios sobre endividados e que, por 

proposta do Governo, seria comparticipado em 70% pelos municípios e em 30% pelo Estado. Assim, 
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disse, no caso de Baião o valor da comparticipação era de cerca de 1 milhão de euros, a dividir por 

cinco anos, o que era muito preocupante tendo em conta a quebra de receitas próprias e a diminuição 

do valor das transferências do Estado. Defendeu que, independentemente do dever de solidariedade 

entre os municípios, tratava-se de uma medida que prejudicava os cumpridores em benefício dos 

outros e que colocava em causa a autonomia financeira das autarquias. A posição da ANMP, 

acrescentou, era favorável à criação deste fundo, no entanto em moldes diferentes, ou seja, que o 

esforço fosse repartido em partes iguais pelos municípios e pelo Estado, que as autarquias fossem 

dotadas de maior autonomia na gestão dos seus recursos humanos, bem como outras medidas 

complementares de redução das despesas, tais como a fixação da taxa mínima do IVA nas refeições e 

transportes escolares e na iluminação pública. -------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Oferta de Partitura da Marcha “Município de Baião” pela Banda Marcial de 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 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Lima referiu que tinha estado presente na cerimónia do aniversário da Banda 

Marcial de Ancede, durante o qual foi apresentado o novo CD da Banda e oferecida a marcha 

“Município de Baião” à autarquia. Deu os parabéns quer à Banda Marcial de Ancede quer à Banda 

Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, pelo lançamento dos seus CD’s e pelo 

trabalho meritório que desenvolviam pela cultura no nosso concelho. --------------------------------------------- 

 

3. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Armando Cândido Rodrigues de Almeida – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

4. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Vítor Manuel Araújo Miranda – 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 proposta. ------------------------------------------ 
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5. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

José Joaquim da Silva Miranda – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

6. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Orlando Filipe Salvador Coutinho – 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. ------------------------------------------ 

 

7. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Mário Pinto Ferreira Amorim – 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. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Dona Maria 

Emília Leite Pereira – 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. ------------------------------------------ 

 
9. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Manuel Dinis Rodrigues Pinto – 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. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Luís 

de Azeredo Pinto e Melo – 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, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

11. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

José Teixeira Almeida – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

12. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Luís 

António de Sousa – 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. ------------------------------------------ 

 

13. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

José Maria Cerqueira – 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. ------------------------------------------ 

 

14. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Carlos Maria Tavares da Cunha Coutinho – 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. ------------------------------------------ 

 

15. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António Mesquita de Albuquerque Leite – 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. ------------------------------------------ 
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16. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António Manuel Pereira Tomé – 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. ------------------------------------------ 

 

17. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António Gaspar de Carvalho – 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 

XVII 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. ------------------------------------------ 

 
18. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Albino Soares da Rocha – 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 

XVIII 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. ------------------------------------------ 

 

19. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Albino Soares da Silva – 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 

XIX 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. ------------------------------------------ 

 
20. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Alberto José de Almeida – 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 

XX 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. ------------------------------------------ 

 
21. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Dona Maria 

Lina – 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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XXI 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. ------------------------------------------ 

 

22. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Imobaião – Compra e Venda de Propriedades, Lda. – 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 

XXII 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. ------------------------------------------ 

 

23. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e os Senhores 

Maria Idália Balbina Passos de Castro, Domingos Idálio Passos de Castro, Idálio Bernardino 

Passos de Castro e Maria Idália Passos de Castro – 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 

XXIII 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. ------------------------------------------ 

 

24. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Mário Pinto Ferreira Amorim – 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. ------------------------------------------ 

 

25. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António Manuel Pereira Tomé – 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 

XXV 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. ------------------------------------------ 

 

26. Implementação do serviço Atividades de Verão, para as crianças em idade pré-escolar, no 

Jardim de Infância do Pranhô – 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 XXVI 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 
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implementação do serviço Atividades de Verão, para as crianças em idade pré-escolar, no Jardim de 

Infância do Pranhô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto a Senhora Vereadora Ivone Abreu sublinhou que se tratava de mais uma medida 

de apoio às famílias e que iria ser interligada com as férias desportivas, rentabilizando recursos e 

promovendo o convívio entre as crianças. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
27. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Escola Básica de Eiriz - 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, Qualificação Profissional, Emprego e 

Ensino Superior, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXVII 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 entre o Município de Baião e a Escola 

Básica de Eiriz - Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima referiu que, tal como já tinha referido numa reunião anterior, a proposta 

em causa era mais uma prova da vertente pedagógica da Quinta de Ancede, cujo valor, apesar de não 

quantificável, era muito importante para a formação das crianças e para o seu futuro. ----------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse não perceber a razão para o Senhor Vereador José Lima 

estar a levantar novamente esta questão. Sublinhou que nunca tinha falado em lucro mas sim em 

sustentabilidade e, na altura, também tinha afirmado que o prejuízo da Quinta de Ancede era 

colmatado pela sua vertente pedagógica. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima esclareceu que a sua intervenção não tinha sido uma interpelação direta à 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo, apenas pretendeu realçar a vertente pedagógica da Quinta. 

Referiu, ainda, que tinha sido ele próprio que na altura tinha falado em lucros e prejuízos, fruto da sua 

experiência profissional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
28. Contrato Programa - Associação Desportiva de Baião – 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 XXVIII 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 Desportiva de Baião. --------------------------------------------------------- 

 
29. Contrato Programa - Futebol Clube de Frende – 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 XXIX 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 o Futebol Clube de Frende. ------------------------------------------------------------------- 
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30. Atribuição de apoio para o Desenvolvimento do Fundo Documental da Biblioteca Escolar do 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – 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 XXX 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 para o Desenvolvimento do Fundo Documental da Biblioteca Escolar do Agrupamento de 

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

 

31. Festas em honra de Santa Marinha – Apoio Financeiro à Comissão de Festas de Santa 

Marinha do Zêzere – 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 

XXXI 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 Comissão 

de Festas de Santa Marinha do Zêzere destinado às Festas em honra de Santa Marinha. ----------------- 

 

32. Festas em honra de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz – Apoio Financeiro à Comissão 

Fabriqueira da Paróquia de Santo André de 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 

XXXII 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 Comissão 

Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede destinado às Festas em honra de Nossa Senhora 

de ao Pé da Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

33. 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 Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXXIII 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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34. Atribuição de apoio excecional ao Centro Social Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – 

Valência Creche – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXXIV 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 excecional ao Centro Social Paroquial de Santa Marinha do Zêzere - Valência Creche. ------------- 

 

35. Adenda ao Contrato de Execução Nº 241/2009 entre o Município de Baião e o Ministério da 

Educação – 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 

XXXV 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que esta adenda vinha repor 

a normalidade relativa às despesas com a contratação de pessoal não docente para as escolas e que 

tinham sido suportadas pela autarquia. A Senhora Vereadoras Ivone Abreu acrescentou que a 

autarquia tinha tentado que nesta adenda tivesse ficado já inscrito as despesas com pessoal não 

docente, que no futuro se verificasse necessário contratar para garantir o normal funcionamento das 

escolas, mas o Ministério não tinha acedido a esse pedido. --------------------------------------------------------- 

 

36. Atribuição de Apoio Financeiro à Banda Marcial de 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 

XXXVI 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 

Banda Marcial de Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que não se tratava de um 

apoio incluído nos valores anuais do apoio ao associativismo, prendia-se sim com uma despesa com o 

pagamento de uma contra-ordenação no âmbito do transporte escolar efetuado pela viatura da Banda 

Marcial de Ancede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

37. Minuta de acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para a cedência da gestão do bar da Piscina 

Municipal Descoberta 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 
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integralmente reproduzida no anexo XXXVII 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 cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Baião para a cedência da gestão do bar da Piscina Municipal Descoberta de 

Santa Marinha do Zêzere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que este protocolo resultava 

do facto do concurso para a concessão do bar da Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do 

Zêzere ter ficado deserto e ser necessário garantir a abertura do espaço no início da época balnear. --  

 

38. Proposta de alienação em hasta pública do prédio rústico sito no lugar de Quintela, União de 

Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Concelho 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 

XXXVIII 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. ----------------------------------- 

 

39. Alteração do Plano de Urbanização de Baião (PUB) – 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 XXXIX 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 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. ------------- 
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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 15H30 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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