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ATA     N.º 6 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2014 
 

 

Aos vinte seis dias do mês de Março 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: ------------------------------------------------------------------ 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Ausências: Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por se encontrar numa iniciativa no âmbito do 

Instituto de Defesa Nacional, tendo a Câmara considerado a falta como justificada e Dr. Luís Miguel 

Amaral de Sousa, por motivos profissionais, 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 12 de Março 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 

 

Pelo Senhor Vereador Luís Miguel Amaral de Sousa, foi enviada justificação de falta à reunião de 12 

de Março de 2014, por motivos profissionais e conforme cópia que se anexa e faz parte integrante 

desta ata, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador Luís Miguel Amaral de Sousa, foi enviada justificação de falta à presente 

reunião, por motivos profissionais e conforme cópia que se anexa e faz parte integrante desta ata, 

tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ----------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para participarem na Feira do Fumeiro e 

do Cozido à Portuguesa, cuja abertura se iria realizar no próximo dia 28 de Março, pelas 18H30. 

Seguidamente referiu-se à viagem que tinha feito à China, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa e em representação do seu Presidente, e apresentou, em linhas gerais, as principais 

conclusões, sendo que o relatório final estava em fase de conclusão e seria depois entregue para 

conhecimento da Câmara. Assim, ficou prevista a possibilidade de cooperação no âmbito da produção 

de calçado, na colocação de vinhos da região na casa de Portugal e divulgação das nossas marcas, o 

estabelecimento de parcerias para o intercâmbio de estudantes, a inclusão da região nas rotas 

turísticas chinesas e, ainda, o estabelecimento de geminações com o acompanhamento da 

embaixada, CIM, municípios e associações empresariais. ----------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas de Eiriz - Ancede – 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 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 ao 

Agrupamento de Escolas de Eiriz - Ancede. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Baião, a Escola Básica e Secundária do Vale de Ovil e os estagiários Cristiana Isabel Gomes 

Ferreira, Rafael Filipe Carvalho Monteiro e Sílvia Raquel Cardoso Soares - 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 do Vale de 
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Ovil e os estagiários Cristiana Isabel Gomes Ferreira, Rafael Filipe Carvalho Monteiro e Sílvia Raquel 

Cardoso Soares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Atribuição de apoio às entidades que participaram no Desfile de Carnaval 2014 – 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 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 atribuição de apoio às entidades que 

participaram no Desfile de Carnaval 2014. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Isabel Cristina Ribeiro Cardoso da Fonseca – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Isabel Cristina Ribeiro Cardoso da Fonseca. ------------ 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Armandina Correia 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Armandina Correia da Silva. ---------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Paula Gracinda Monteiro Fernandes – Proposta  

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

Excelentíssima 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Paula Gracinda Monteiro Fernandes. ---------------------- 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Ana Maria Mendes Teixeira Oliveira Gomes Ribeiro – 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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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 no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Ana Maria Mendes Teixeira Oliveira Gomes Ribeiro. -- 

 
8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Francisca Azevedo Cruz – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Francisca Azevedo Cruz. ----------------------------- 

 
9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Avelino Alberto Araújo 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Avelino Alberto Araújo Silva. --------------------------------- 

 

10. Autorização para encerramento das contas bancárias – 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 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. Minuta de acordo de colaboração ou compromisso com vista à atribuição de subsídio ao 

Centro Social de Santa Cruz do Douro destinado à execução da obra de Ampliação do Lar de 

Idosos – 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 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 minuta de acordo de colaboração ou 

compromisso com vista à atribuição de subsídio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro destinado à 

execução da obra de Ampliação do Lar de Idosos. --------------------------------------------------------------------- 

 

12. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença – 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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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. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença – 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. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença – 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 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. Contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença - Ratificação – 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. ----------------------------------- 

 

16. Plano Municipal de Segurança Rodoviário – 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 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 e submeter o assunto à 

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

 

17. Regulamento/Estatuto do Provedor Municipal de Baião – 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 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 e submeter o assunto à 

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

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 15H10 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 _________________________________________ 


