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 ATA     N.º 16 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2014 
 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto 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: ----------------------------------------------------------- 
Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Ausências: Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e Senhor José Manuel Lima Soares, por se 

encontrarem 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 13 de Agosto 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 Henrique Gaspar cumprimentou todos os presentes e interveio para perguntar ao 

Senhor Presidente se houve mais algum desenvolvimento ao que foi informado na ultima reunião  

sobre o encerramento do SAP entre as 24 e as 8 Horas, em virtude de ter sido confrontado por 

comentários  de alguns munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Senhor Presidente da Câmara, informou o executivo que a situação se mantém a mesma de acordo 

com a informação prestada na última reunião e que apenas foi feito um oficio dirigido o senhor 

Secretário de Estado da Saúde a agradecer a decisão de manter o SAP em funcionamento. 

Acrescentou ainda que sobre  este assunto,  contactou  o Senhor Presidente da Câmara de Resende, 

o qual o informou de que recebeu a mesma resposta em relação ao SAP de Resende. --------------------- 

 

Senhora Vereadora Ivone Abreu cumprimentou os membros do executivo e técnicos presentes e 

interveio para comunicar que se congratula com a forma como decorreram as Festas Concelhias,  que 

considerou excelentes, na medida em que  a Comissão apresentou um programa muito variado, com 

espetáculos para todos os gostos,  o que se refletiu na enorme afluência de pessoas, mesmo na 

participação ao nível religioso. Agradeceu à Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião na pessoa do  Senhor Armando Pinho, enquanto líder desta Instituição, pelo sucesso que foram 

as Festas Concelhias de 2014. Depois informou o Executivo que estão a decorrer as obras no Centro 

Social e Santa Cruz do Douro para alargamento da valência de Lar, o que origina  falta de espaço para 

o Jardim de Infância, pelo que, o CSSCD solicitou à Câmara a cedência, a titulo precário, de 

instalações no Polo Escolar de Santa Cruz do Douro, caso contrário não seria possível o seu 

funcionamento no próximo ano letivo, uma vez que a Segurança Social não aceita que o Jardim de 

Infância funcione na antiga EB1 de Porto Ferrado por falta de condições. Neste sentido, e atendendo à 

urgência em solucionar o problema,  informou que será elaborado um acordo entre a Câmara 

Municipal  e o CSSCD, o qual será assinado pelo Senhor Presidente da Câmara e presente na 

próxima reunião de câmara para ratificação. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo cumprimentou também todos os presentes e disse que,  em 

relação ao assunto apresentado pela Senhora Vereadora Ivone Abreu sobre o CSSCD, esta situação 

não é estranha ao PSD, uma vez que já antecipava algo do género. ---------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou que esta situação não se pode considerar estranha, uma vez 

que o Polo Escolar de Santa Cruz do Douro já ficou preparado para acolher o Jardim de Infância 

público, salientando que,  atendendo à falta de crianças para ocupação de todas as salas e por se 

tratar de uma situação e interesse público é dever da Autarquia colaborar para que as crianças do 

Concelho possam ter as melhores condições escolares. O  Senhor Presidente da Câmara agradeceu a 
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todos os trabalhadores da Autarquia que colaboraram na realização dos vários eventos que a Câmara 

levou a efeito, nomeadamente, o Festival do Anho Assado, Byonritmos e as Festas Concelhias, pelo 

esforço extraordinário de trabalho. Terminou  dizendo que se congratulou com a presença da maior 

parte dos Senhores Vereadores na recepção do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 

Ciência (EDUC) do Comité das Regiões da União Europeia, Anton Rombouts, que visitou o nosso 

Concelho a seu convite. Informou que esta visita serviu para promover a troca de impressões sobre 

boas práticas culturais e de preservação do património, bem como para reflectir acerca do modo como 

a cultura, as tradições e os costumes locais podem potenciar a economia e a criação de empregos nas 

comunidades locais. Salientou ainda o facto desta visita ter coincidido com as Festas Concelhias e de 

S. Bartolomeu,  onde o autarca holandês presenciou igualmente o Prémio de Gado Arouquês e outras 

manifestações culturais inseridas nestas festividades, levando por isso, uma imagem real do Concelho 

para uma terra tão desenvolvida como é a dele. ------------------------------------------------------------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 
1. Justificação notarial dos prédios rústicos e urbanos, sitos na União das Freguesias de 

Campelo e Ovil, Santa Marinha do Zêzere e União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – 

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 proposta e submeter o assunto à 

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

 
2. HCI-Energia, Lda. e Domingos da Silva Teixeira, S.A.- Distribuição de gás natural – 

Declaração de Cooperação – 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. ------------------------------------------ 

 
3. Alargamento de horário de estabelecimento de bebidas – Café “Monteiro & Aloísio, Lda”, 

sito na Avenida Padre António Moreira Barbosa, Freguesia 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 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 proposta. --------------------------------------------- 
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4. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Social para a  Inovação Social em 

Geriatria e Família – 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 proposta e proposta e submeter o assunto 

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

 

5. Contrato-Programa Byonritmos Associação Juvenil – 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 proposta. --------------------------------------------- 

 

6. Minuta de acordo de colaboração para a cedência do Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do 

Douro – Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 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 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Alice da Conceição Azeredo  – 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 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. ---------------- 

 
 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificarem 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 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


