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 ATA     N.º 15 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2013 
 

 

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

Técnica, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 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: ----- 

 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ausências: Dr. Gil Jorge Soares da Rocha. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

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 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 24 de Julho 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas: “Atribuição de Medalhas de Mérito"; 

“Listagem de Compromissos Plurianuais ao abrigo da autorização prévia concedida pela 

Assembleia Municipal”; “Imposto Municipal sobre Imóveis” e “4ª Revisão ao Orçamento para o 

Ano de 2013”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade das referidas 

propostas, as quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutidas e votadas. --------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas interveio para abordar um tema relacionado com as praias 

fluviais  e em particular a de Ovil, alertando para o facto de que as mesmas  são, por excelência, 

espaços lúdicos, pelo que  deveriam ser mais cuidados, nomeadamente, ao nível da iluminação e da 

qualidade dos acessos. Salientou ainda que estes espaços deveriam dispor de uma esplanada que  as 

pessoas pudessem usufruir  nos seus momentos de lazer e tempos livres o que, em seu entender,  iria 

criar uma maior dinâmica na utilização daqueles espaços e seria muito bom para Baião -------------------- 

Senhor Presidente da Câmara  em relação à intervenção feita pelo Senhor Vereador José Carlos 

Póvoas sobre as praias fluviais, informou que a Câmara já tem um projeto na ARH – Administração 

Regional Hidrográfica, para a requalificação das duas praias fluviais, com ligação pedonal e ciclovia 

entre os dois espaços. Disse ainda, que esta Câmara deseja concretizar este projeto com apoios 

financeiros da ARH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara aproveitou para convidar todos os Membros do Executivo para os dois 

eventos que se realizam nos próximos dias 16 e 17 de Agosto, os quais dão início às Festas 

Concelhias e de S. Bartolomeu de 2013. O Desfile Nacional do Trajo Popular Português, no dia 17 de 

Agosto, pelas 21H30, organizado pela Federação de Folclore Português em parceria com a Câmara 

Municipal de Baião, o qual foi antecipado por falta de calendário durante as festas Concelhias. Festival 

de Penteados e Moda Baião 2013,  no dia 16 de Agosto, pelas 21H30, organizado pela Associação 

Empresarial de Baião, também  em parceria com a Câmara Municipal de Baião. Convidou ainda os 

Senhores Vereadores para a entrega dos prémios do Concurso Pecuário da Feira do Gado, bem como 

para almoço oferecido pela Associação de Criadores da Raça Arouquesa e ainda para  a Tourada, em 

que os interessados deverão informar a Câmara para posterior conhecimento à Comissão de Festas,  

no sentido de lhe serem reservados os respetivos  bilhetes de entrada  . ---------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Comemorações dos 500 anos do Foral de Baião – Cerimónia de Atribuição de Distinções 

Honoríficas em Homenagem aos Autarcas Locais – 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 proposta. ----------------------------------- 

 

2. Fixação de preços de bilhetes para passeios turísticos de charrete na Vila 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 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 Fixação de preços de bilhetes para 

passeios turísticos de charrete na Vila de Baião. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Fixação de preços de distribuição do vinho Lagar do Convento produzido na Quinta do 

Mosteiro de Santo André 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 III 

à presente ata. A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Fixação de preços de distribuição do 

vinho Lagar do Convento produzido na Quinta do Mosteiro de Santo André de Ancede. -------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal ao Partido Social Democrata de Baião - 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 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 ao 

Partido Social Democrata de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião - SIADAP I - 

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

 

6. Atribuição de apoio logístico à Associação Desportiva de Ancede – 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 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 logístico à Associação Desportiva de Ancede. ------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio financeiro à PAISZÊZERE - Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento Vertical de Escolas do Sudeste do Concelho 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 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 financeiro à 

PAISZÊZERE - Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas 

do Sudeste do Concelho de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Odília Augusta Pinto – 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. ------------------------------------------ 

 

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

Rosa Maria de Freitas Ribeiro 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 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

10. Ratificação do Protocolo de Cooperação no âmbito da Candidatura ao Centro para a 

Qualificação e o Ensino Profissional – C.Q.E.P – 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 X 
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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 de colaboração – Contrato de Comodato – entre a Câmara Municipal de 

Baião e as Freguesias de Teixeiró e Valadares – 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 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 contrato de colaboração – 

Contrato de Comodato – entre a Câmara Municipal de Baião e as Freguesias de Teixeiró e Valadares.  

 
12. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Baião e a Federação do 

Folclore Português - XVIII Desfile Nacional do Trajo Popular Português – 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 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 protocolo de colaboração 

a celebrar entre o Município de Baião e a Federação do Folclore Português - XVIII Desfile Nacional do 

Trajo Popular Português. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
13. Protocolo de Desenvolvimento Cultural com a Eco Simbioses – Associação Cultural e 

Ambiental do Vale de Ovil – 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 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 o 

Protocolo de Desenvolvimento Cultural com a Eco Simbioses – Associação Cultural e Ambiental do 

Vale de Ovil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
14. Contrato Programa com o Motoclube Baionense – 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 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 o 

Contrato Programa com o Motoclube Baionense. ----------------------------------------------------------------------- 

 

15. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Teixeiró destinado à obra de “Pavimentação da Rua de Arrabalde e Rua da Igreja” no valor 

global de 10.000,00 Euros – Proposta 
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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 

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 Celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Teixeiró destinado à obra de “Pavimentação da Rua de Arrabalde e Rua da Igreja” no 

valor global de 10.000,00 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
16. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Cruz do Douro destinado à obra de “Pavimentação do Caminho da Linha” no valor global de 

1.377,10 Euros – 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Pavimentação do Caminho da Linha” no valor 

global de 1.377,10 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
17. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação do Caminho do Solheiro (Furacasas)” no valor 

global de 4.505,00 Euros – 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação do Caminho do Solheiro (Furacasas)” no 

valor global de 4.505,00 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
18. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação do Caminho de Ribas - 1.ª Fase” no valor 

global de 5.808,80 Euros – 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 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 a celebração de protocolo 

com a Junta de Freguesia de Mesquinhata destinado à obra de “Pavimentação do Caminho de Ribas - 

1.ª Fase” no valor global de 5.808,80 Euros. ----------------------------------------------------------------------------- 
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19. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Gestaçô destinado à obra de “Pavimentação e colocação de canal com grelha na Rua de 

Palhais” no valor global de 1.325,00 Euros – 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 unanimidade, aprovar a celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Gestaçô destinado à obra de “Pavimentação e colocação de canal com grelha 

na Rua de Palhais” no valor global de 1.325,00 Euros. ---------------------------------------------------------------- 

 

20. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Teixeiró destinado à obra de “Beneficiação na Rua da Igreja” no valor global de 6.000,00 

Euros – 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 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 a celebração de protocolo adicional 

com a Junta de Freguesia de Teixeiró destinado à obra de “Beneficiação na Rua da Igreja” no valor 

global de 6.000,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

21. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Valadares destinado à obra de “Pavimentação de parte da Rua dos Tapados” no valor 

global de 10.000,00 Euros – 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 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 a celebração de protocolo adicional 

entre com a Junta de Freguesia de Valadares destinado à obra de “Pavimentação de parte da Rua dos 

Tapados” no valor global de 10.000,00 Euros. --------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo – 

Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões 

proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, ao abrigo da delegação 

que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei N.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente ata e dela fazem parte integrante (Anexo XXII). A 

Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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23. Atribuição de Medalhas de Mérito  – 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 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. ------------------- 

 

24. Listagem de compromissos plurianais ao abrigo da autorização prévia genérica concedida 

pela Assembleia Municipal– 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento e submeter o assunto ao 

conhecimento da próxima Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

 

25. Imposto Municipal sobre Imóveis  – 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 

XXV) 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 do Imposto Municipal sobre 

Imóveis e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal . ------------------------------------------- 

 

26.  4ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2013   – Proposta 

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

Excelentíssimo Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no (anexo XXVI) 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 da 4ª Revisão ao orçamento 

para o ano de 2013  e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal . -------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 

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 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º15 da Reunião Ordinária de 14.08.2013 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          9/9 

termos do disposto nos números 3 e 4 do Artigo 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 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 da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA _________________________________________ 


