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 ATA     N.º 18 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2014 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, 

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

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

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

Ausências: Sr. José Manuel Lima Soares, na sequência da representação do Município numa 

reunião, 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 11 de Setembro 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 informou o executivo de algumas atividades no âmbito do desporto 

que se realizarão nos próximos fins de semana. O Grande Prémio de Motonáutica de Baião, a contar 

para o Campeonato Nacional de Motonáutica que se realiza na Albufeira da Pala em Ribadouro nos 

dias 27 e 28 de Setembro, é uma organização da Câmara Municipal de Baião, da Federação 

Portuguesa de Motonáutica e do Clube Náutico de Ribadouro. O Senhor Vereador destacou além de 

outras provas, a Fórmula Futuro – Etapa Ribadouro,  aberta para todos os jovens dos 8 aos 16 anos 

que à semelhança do ano anterior se espera uma boa participação dos jovens de Baião, em que 

alguns deles tiveram a oportunidade de mostrar o seu potencial nesta área desportiva. A prova de Rali 

de Baião, que se realiza no dia 4 de Outubro a contar para o Campeonato de Ralis do Norte e é mais 

uma iniciativa retomada e organizada pelo Município de Baião em parceria com o Clube Automóvel de 

Amarante e a Federação Portuguesa e automobilismo e Karting. O Senhor Vereador convidou os 

membros do executivo para participarem nestas iniciativas e informou que no dia 27 realizar-se-á um 

jantar com todos os participantes das provas de motonáutica e agradecia que os Senhores Vereadores 

que quiserem participar informassem os serviços até ao fim do dia. Por fim, convidou ainda os 

Senhores Vereadores e Colaboradores da Câmara a fazerem uma volta experimental de barco. --------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. 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 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, aprovar a cedência do auditório municipal à 

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

 

2. Cedência do auditório municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião – CLDS+“3is” – 

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 cedência do auditório municipal à Santa 

Casa da Misericórdia de Baião – CLDS+“3is”. --------------------------------------------------------------------------- 
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3. Contrato Programa com “os Alegrinhos” – 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 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 o 

Contrato Programa com “os Alegrinhos”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Contrato-programa com o 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 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 o 

Contrato-programa com o Futebol Clube de Frende. ------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de acordo de revogação do protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro 

Social de Santa Cruz do Douro para a cedência da Escola de Porto Ferrado – 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 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 minuta de acordo de 

revogação do protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro 

para a cedência da Escola de Porto Ferrado. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva de Santa Cruz do Douro, para os Serviços de Refeições Escolares 2014-2015 – 

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 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 o acordo de 

colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Santa 

Cruz do Douro, para os Serviços de Refeições Escolares 2014-2015. -------------------------------------------- 

 
7. Acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à 

Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para os Serviços de Refeições 

Escolares 2014-2015 – 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 VII 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 o acordo de 

colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de 

Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para os Serviços de Refeições Escolares 2014-2015. ------------ 

 

8. Doação do prédio urbano da Escola Primária do Gôve à OBER - Obra de Em Estar Rural 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 
9. Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado – 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. Águas do Noroeste, S.A. – Proposta de colaboração relativa à prestação de serviços de 

faturação, cobrança e controlo de RSU – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Ambiente, 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 proposta. ------------------------------------------ 

 
11. Pedido de certidão do prédio em ruínas - Local: Lugar da Carreira, Valadares - Requerente: 

Fernanda Maria Rocha Pinto – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Obras Particulares e Urbanismo, 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 atendendo aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Contrato-programa plurianual com a 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 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 plurianual com a Associação Desportiva de Baião. ------------------------------------------- 
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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, 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


