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ATA     N.º 22 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

 

Aos onze dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, 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 ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Luís Miguel Amaral de Sousa -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ------------ 

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

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 27 de Novembro de 2013, 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 

 
Considerando que a próxima reunião de Câmara coincide com o dia 25 de Dezembro, a Câmara 

Municipal decidiu adiar a mesma para o dia 26 de Dezembro, no horário regimental. ------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício convidou todos os presentes para a exposição de pintura 

“Latitudes e Dualidades”, da autoria de Marlene Pinto, no Auditório Municipal até ao dia 6 de Janeiro, e 

também para a Festa de Natal Sénior, no Pavilhão Multiusos. ------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Ivone Abreu desejou ao Senhor Presidente da Câmara, aos Senhores Vereadores 

e a todos os colaboradores da autarquia um Feliz Natal e um Bom Ano de 2014. ----------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Cedência do Auditório Municipal à Banda Musical da Casa do Povo 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 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 Banda 

Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere. -------------------------------------------------------------- 

 

2. Designação do representante da Câmara Municipal de Baião no Conselho Empresarial do 

Tâmega e 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 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 e designar o Senhor Vereador 

José Manuel Lima Soares como representante da Câmara Municipal de Baião no Conselho 

Empresarial do Tâmega e Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Celebração de acordos de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, o Colégio de São Gonçalo e os estagiários Mariana Antunes Valdoleiros. Gabriela 

Sofia Silva Pinto e Diogo Manuel Vasconcelos Oliveira - 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 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, ratificar a celebração dos acordos de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio de São Gonçalo e os estagiários 

Mariana Antunes Valdoleiros. Gabriela Sofia Silva Pinto e Diogo Manuel Vasconcelos Oliveira. ---------- 
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4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Danças e Cantares de Gestaçô - 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 minuta de acordo de desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Danças e Cantares de Gestaçô.  

 

5. Atribuição de apoio à Banda Marcial de Ancede - 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 V 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e uma abstenção do Senhor 

Vereador do PSD, ratificar a atribuição de apoio à Banda Marcial de Ancede. Sobre este assunto o 

Senhor Vereador do PSD ficou de apresentar declaração de voto. ------------------------------------------------ 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa considerou que havendo um protocolo anual, 

estabelecido mediante um plano de atividades, e sem retirar qualquer mérito à Associação pelo 

importante trabalho que desenvolve, tratava-se de um apoio excecional, destinado a despesas de 

gestão corrente, e, assim, entendia que a Câmara deveria ter uma atitude pedagógica nestes casos, 

considerando os critérios e as regras em vigor. -------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que a Câmara mantinha uma atitude pedagógica 

para com todas as instituições e, por isso, quando as receitas e as transferências do Estado foram 

reduzidas, procedeu também a uma redução de 20% nos apoios às Associações. Sublinhou que o 

apoio em causa era uma exceção e não a regra e destinava-se a garantir a execução do plano de 

atividades da Banda. Defendeu, que cada caso deveria ser analisado individualmente, pois, 

considerando o momento difícil que atravessávamos, todas as associações e instituições, sem fins 

lucrativos, estavam a braços com maiores dificuldades na obtenção de receitas através de patrocínios, 

donativos e outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 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 financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram 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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H00 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 EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


