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ATA     N.º 22 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2014 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro 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, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 Novembro 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 com seis votos a favor e um voto de abstenção do Senhor Vereador José Lima, por não ter 

estado presente na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Senhor Presidente da Câmara informou a Câmara sobre a reunião que foi realizada com a 

Delegada de Saúde e a ASAE a propósito do aparecimento de casos de doentes com brucelose no 

concelho. Nessa reunião, informou, tinha ficado acordado que a autarquia iria participar numa ação de 

sensibilização com a Delegação de Saúde, ARS e ACES através do envio de uma mensagem, cujos 

termos seriam da responsabilidade da Delegação de Saúde, com o objetivo de esclarecer e 

sensibilizar a população para o problema de saúde em causa. Ficou ainda acordado, que iria ser 

realizada uma ação de formação, promovida pela ASAE e ARS, junto dos proprietários da restauração 

e dos produtores locais artesanais, para os cuidados a terem com a utilização e manuseamento de 

bens alimentares. Sublinhou que, apesar da questão em causa não ser da competência da Câmara 

Municipal, esta estaria disponível para colaborar no que fosse necessário e no que lhe fosse solicitado. 

Seguidamente referiu-se à apresentação pública do Prémio Fundação Eça de Queiroz, decorrida no 

passado dia 25 de Novembro, com a presença da Confraria Queirosiana, Associação “Os Caminhos 

de Jacinto”, Município de Amarante e outras entidades, que tinham partilhado a alegria do lançamento 

desse prémio e depois da obra literária Eça de Queiroz e a Casa de Tormes, obra que visava valorizar 

uma rede de “casas de escritores” e era uma iniciativa com uma dimensão de valorização e projeção 

da cultura e obra literária de Eça de Queiroz. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz - Conselho de Administração – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses - Secção de Municípios de Baixa 

Densidade e do Mundo Rural – 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo – 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 cedência do Auditório Municipal à Casa 

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Doação de bens móveis à Associação “Os Alegrinhos” – Associação Desportiva e Cultural 

do Ingilde – 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 a 

doação de bens móveis à Associação “Os Alegrinhos” – Associação Desportiva e Cultural do Ingilde. -- 

 

5. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Agrupamento de Escolas 

de Eiriz - Baião – 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 

colaboração entre o Município de Baião e o Agrupamento de Escolas de Eiriz - Baião. ---------------------- 

 

6. Acordo de cedência da Piscina Municipal Descoberta de Ancede entre a Câmara Municipal 

de Baião e o Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião - 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 o acordo de cedência da Piscina Municipal 

Descoberta de Ancede entre a Câmara Municipal de Baião e o Agrupamento de Escolas de Eiriz. ------- 

 

7. Acordo de cedência do Polidesportivo de Frende entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Futebol Clube de Frende - 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 o acordo de cedência do Polidesportivo de 

Frende entre a Câmara Municipal de Baião e o Futebol Clube de Frende. --------------------------------------- 

 

8. Acordo de cedência Piscina Municipal Descoberta de Ancede entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Freguesia de Ancede e Ribadouro - 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 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo de cedência Piscina Municipal 

Descoberta de Ancede entre a Câmara Municipal de Baião e a Freguesia de Ancede e Ribadouro e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Acordo de cedência do Polidesportivo de Frende entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Freguesia de Frende - 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 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, ratificar o acordo de cedência do Polidesportivo de 

Frende entre a Câmara Municipal de Baião e a Freguesia de Frende e submeter o assunto à 

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

 

10. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Milénio Jovem – 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 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 minuta de acordo de 

desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Milénio Jovem.  

 

11. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Sócio Cultural Santa Maria de Frende – 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 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 

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

Santa Maria de Frende. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Minuta de contrato de comodato – Associação Humanitária dos Bombeiros 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 

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 minuta de contrato de comodato com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------- 
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13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Armandina Correia da Silva - Retificação do valor do apoio – 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 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 proposta. ------------- 

 
14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Alexandra Manuela Monteiro Barros – 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 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 proposta. ------------- 

 

15. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Rosa Maria Ribeiro Gaspar – 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 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 proposta. ------------- 

 

16. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Cremilda Maria Teixeira Guedes Pinto – 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 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 proposta. ------------- 

 
17. 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 Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta. ------------- 

 
18. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Carolina Mendes Teixeira Gomes Ferreira – 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 
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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 proposta. ------------- 

 

19. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

António Araújo Barbosa – 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 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 proposta. ------------- 

 

20. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Arminda da Conceição Pereira – 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 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 proposta. ------------------- 

 

21. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria de Fátima Teixeira Oliveira – 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 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 proposta. ------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscreveu-se o Sr. Miguel Martinho, residente na Rua Pinheiro Manso, n.º 96, Bloco B, R/C Direito, 

Freguesia de Ancede, que se referiu aos dois trajetos de acesso à Piscina de Ancede, que eram um 

pouco longos, propondo que fossem colocadas umas escadas para um acesso mais direto à mesma. 

Referiu-se também à necessidade de sensibilização das pessoas para não pisaram a relva e para 

respeitarem a privacidade de todos os utentes da piscina. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a intervenção positiva do Sr. Miguel Martinho, bem como 

a sua presença nas reuniões de Câmara. Informou que a questão do acesso à piscina seria tratada 

pelo Chefe de Divião, Eng.º Couto Barbosa, e a questão da sensibilização das pessoas seria alvo de 

uma reflexão por parte da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
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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 15H45 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 _________________________________________ 


