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ATA     N.º 20 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

 

Aos treze dias do mês de Novembro de dois mil e treze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente 

Técnica, ao abrigo na 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 no Comité 

das Regiões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 23 de Outubro 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 

 

 

O Senhor Vereador Luís Sousa usou da palavra para expor uma situação que lhe foi apresentada pelo 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Grilo, a qual se prende com o facto de existir uma grande 

preocupação por parte do atual executivo, face ao saldo bancário apresentado pela junta de freguesia 

cessante. Alertou que este saldo não é suficiente para cumprir com todos os encargos decorrentes de 

despesas correntes, como salários e despesas de funcionamento até à próxima transferência do 

Fundo de Financiamento de Freguesias. Assim e atendendo a que a Junta de Freguesia não tem 

condições nem receitas próprias para poder resolver estas situações e ainda porque faltam três meses 

para a próxima transferência daquela entidade, solicitou a ajuda da Câmara, no sentido de proceder a 

um adiantamento de verbas através da celebração de um protocolo. O Senhor Vereador informou 

ainda que o Senhor Presidente da Junta já deu conhecimento desta situação à Câmara pelo telefone e 

pelo correio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício, registou o assunto apresentado pelo Senhor Vereador 

Luís Sousa e disse que não lhe parece que ao nível da celebração de protocolos com as Juntas de 

Freguesia possam caber situações destas, como é o caso de pagamento de salários, uma vez que a 

celebração de protocolos se destina a obras em concreto, havendo por isso, necessidade de se 

estudar outra forma legal de resolver esta situação. Neste contexto o Senhor Presidente em Exercício 

aproveitou para esclarecer que ao nível dos transportes escolares normalmente no início de cada ano 

letivo é necessário fazer um ajustamento de verbas decorrente de alterações de percursos. Este ano 

esta mudança é mais drástica, porque com a abertura do novo Centro Escolar de Eiriz, o serviço 

prestado pela Junta apenas se cinge a fazer o transbordo de alunos de determinados lugares da 

freguesia para as paragens dos circuitos de transporte escolar feito pela empresa concessionária. 

Informou ainda que o ajustamento a fazer em relação à Freguesia do Grilo terá o tratamento igual a 

todas as outras freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Ivone Ribeiro sobre a situação da Freguesia do Grilo e em relação à explicação 

dada pelo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, apenas acrescentou que o novo formato da 

celebração de protocolos tem que ser alterado em função da legislação que entrou recentemente em 

vigor, Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. Informou também que fez sem sucesso algumas tentativas 

via telefone, para contactar o Senhor Presidente da Junta no sentido de lhe dar essa explicação, não 

tendo obtido qualquer resposta pensando tratar-se de erro no número do telefone. --------------------------- 

 

O Senhor Vereador Luís Sousa voltou a intervir para se prontificar a fornecer o contacto telefónico que 

dispunha  do Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Grilo, tendo voltado a alertar a Câmara que 

quando apelou para a antecipação de protocolo foi pensando na sensibilidade e no carácter de  
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urgência para a resolução desta situação, uma vez que está em causa o normal funcionamento 

daquele órgão autárquico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente em Exercício terminou dizendo que há transferências do FEF que são feitas 

automaticamente para as Juntas de Freguesia respeitando o princípio da subsidiariedade e que a 

celebração de protocolos com as Juntas como já referiu são para obras em concreto. Sob o ponto de 

vista formal não é possível a Câmara adiantar verba para esse efeito, no entanto, acredita que se 

houver alguma forma legal de resolver o problema, a mesma será tida em conta. -----------------------------  

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Grupo Parlamentar “Os Verdes” - Encerramento de Repartições de Finanças no Distrito do 

Porto – 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. Regimento da Câmara Municipal de Baião para o mandato 2013/2017 – 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. Designação dos membros da Câmara Municipal de Baião para integrarem a Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega - 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, designar os Senhores Vereadores José Lima 

Soares e Luís Sousa para integrarem os Órgãos daquela Associação. ------------------------------------------- 

 
4. Cedência do Auditório Municipal à Unidade de Cuidados na Comunidade de 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Baião. ------------------------------------------------------------------------ 
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5. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra de Bem 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 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 cedência do Auditório Municipal à OBER 

– Obra de Bem Estar Rural de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. 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 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 cedência do Auditório Municipal à Casa 

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de 

trânsito proibido no sentido ascendente Centro de Saúde de Eiriz e a Zona Industrial na 

Freguesia de Ancede – 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

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

 

8. Justificação notarial dos prédios urbanos sitos na freguesia 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 

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. Atribuição de apoio à “Porto de Baião - Associação Cultural e Recreativa”– 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 

XIX 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 um voto contra do Senhor 

Vereador do PSD, aprovar a atribuição de apoio à “Porto de Baião - Associação Cultural e Recreativa”. 

Sobre este assunto o Senhor Vereador do PSD apresentou declaração de voto no final da reunião. ---- 
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10. Contrato Programa - Associação Desportiva de Baião – Ratificação – 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 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 contrato entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Byonritmos para 

cedência de uma das salas da Casa de Chavães – 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 

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 dos presentes, aprovar a Minuta de contrato entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Associação Byonritmos para cedência de uma das salas da Casa de 

Chavães. As Senhoras Vereadoras Ivone Ribeiro e Anabela Cardoso ausentaram-se da sala e não 

participaram na votação por impedimento legal. ------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Concurso público para a concessão do direito de exploração do Parque de Campismo Rural 

da Quinta do Fojo em 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 

XXII 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Minuta do auto de afetação de infraestruturas – Águas do Douro e Paiva. S. A. – 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 

XXIII 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 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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, 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, Assistente Técnica na Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA _________________________________________ 


