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 ATA     N.º 17 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2012 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e doze, 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Carlos Manuel Carvalho --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ausências: Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro e Senhor Luís Manuel de Carvalho, por se 

encontrarem de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 8 de agosto de 2012, 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 Presidente da Câmara cumprimentou e deu as boas vindas ao Senhor Vereador Carlos 

Carvalho e desejou que o tempo que estiver a exercer o cargo de Vereador, o possa fazer com o 

mesmo propósito de todos os outros membros do Executivo, a defesa dos interesses do Município. ---- 

Senhor Vereador Luís Sousa informou o Executivo de que não teve acesso à plataforma para poder 

consultar as propostas e solicitou ao Senhor Presidente a ajuda do Senhor Engº Informático, bem 

como a suspensão da reunião por cinco minutos, para poder ler as propostas em discussão na 

presente reunião. Informou ainda de que não informou os Serviços, como deveria ter feito, da 

impossibilidade de acesso e solicitou que de futuro lhe fosse enviada a convocatória também por e-

mail, no sentido de lhe servir de alternativa quando não conseguisse aceder à plataforma. ---------------- 

Senhor Presidente da Câmara leu o convite formulado pelo Senhor Padre Joaquim Ribeiro, da 

Paróquia de Campelo, o qual convidava os Membros do Executivo a participarem na Missa e na 

Procissão de S. Bartolomeu, no dia 24 de Agosto, às 11 e 18 Horas, respetivamente. ----------------------

Senhor Presidente da Câmara convidou ainda todos os Membros do Executivo a participarem em 

todas as iniciativas que decorrerão nas Festas Concelhias até ao dia 26 de Agosto, as quais constam 

do respetivo programa, destacando a entrega dos Prémios do Gado, no dia 23, pelas 13 Horas, na 

Praça do Município e a exposição de escultura “Rostos e Pessoas”, de Hélder Carvalho que poderá 

ser visitada no Posto de Turismo até ao próximo mês de Outubro. Informou também o Executivo dos 

eventos a decorrer nas próximas semanas em Baião, nomeadamente: dias 3, 4 e 5 de Setembro, o 

Passeio Sénior, cujo percurso será, Penafiel, Parque da Cidade do Porto e Parque da Senhora do 

Castelo na Póvoa de Varzim; Exposocial de Baião 2012, no Auditório Municipal e na Praça D. Manuel 

de Castro, nos dias 21, 22 e 23 de Setembro; Campeonato Nacional de Motonáutica – Iniciados 750/T 

e 850/F4 e Ação de Fórmula Futuro, na Albufeira da Pala, em Ribadouro, nos dias 29 e 30 de 

Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - Atraso  na realização dos 

investimentos a cargo da SIMDOURO – 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. Partido Social Democrata - Deliberações do Conselho de Ministros de 2 de agosto de 2012 – 

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. ------------------------------------------------------------------------ 
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3. Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses tomada 

em 7 de maio de 2012 – CIR. 59-2012-PB, datada de 8 de maio de 2012 – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

4. Lei n.º 22/2012, de 30 de maio de 2012 – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica 

– 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, promover a pronuncia da Assembleia Municipal 

para efeitos do nº 1 do art.º 11, da citada Lei e emitir parecer desfavorável à aplicação da Lei Nº 

22/2012, de 30 de Maio, ao Concelho de Baião. Sobre este assunto serão apresentadas duas 

declarações de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Cedência de uma máquina e trator à junta de Freguesia de Ovil - 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 unanimidade, ratificar a cedência de uma máquina e trator à junta 

de Freguesia de Ovil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Cedência de palco à junta de Freguesia de Constance, concelho de Marco de Canaveses - 

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 a cedência de palco à junta de Freguesia 

de Constance, concelho de Marco de Canaveses. ---------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio à Banda Marcial 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 atribuição de apoio à Banda Marcial de 

Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização do “Festival de Penteados e 

Moda em 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 

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 o apoio à Associação Empresarial de Baião 

para a realização do “Festival de Penteados e Moda em Baião”. --------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para 

aquisição de viatura usada - Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo 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 a atribuição de apoio à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para aquisição de viatura usada. ------------------------------- 

 

10. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro e o estagiário Hugo Joel Pereira da Silva – 

Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional e Ensino 

Superior, 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 o protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro e o estagiário Hugo Joel Pereira da Silva. ------- 

 

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

Gestaçô destinado à “Aquisição de terreno para ampliação do cemitério de Gestaçô”, no 

valor de 5.958,20 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gestaçô destinado à “Aquisição de terreno para ampliação do cemitério de Gestaçô”, no 

valor de 5.958,20 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação da sede da junta de Freguesia”, no valor de 

1.992,25 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação da sede da junta de Freguesia”, no valor de 

1.992,25 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Teixeiró destinado à obra de “Pavimentação da Rua do Casal”, no valor de 6.487,70 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 

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 a celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Teixeiró destinado à obra de “Pavimentação da Rua do Casal”, no valor de 

6.487,70 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Cruz do Douro destinado à aquisição de painéis informativos, à obra de “Beneficiação do 

Caminho no Calvário (Calçada da Oliveira)” e a diversos arranjos na freguesia, no valor de 

6.791,61 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 

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 a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à aquisição de painéis informativos, à obra de 

“Beneficiação do Caminho no Calvário (Calçada da Oliveira)” e a diversos arranjos na freguesia, no 

valor de 6.791,61 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Retificação e atualização do contrato de cedência de água entre o município de Baião e o 

munícipe Carlos Maria de Azeredo Pinto Melo e Leme – 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 

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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Minuta do contrato de arrendamento do prédio urbano, pertença do domínio privado da 

autarquia, denominado Lote N.º 3, sito em Rebolfe, Freguesia de Campelo, Concelho 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 

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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

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

Mosteiro 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 

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 proposta de fixação de preços de 

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

 

18. Fixação de preços para visitas orientadas à Capela do Senhor do Bom Despacho, 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 

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 fixação de preços para visitas orientadas 

à Capela do Senhor do Bom Despacho, Ancede. ----------------------------------------------------------------------- 

 

19. 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 

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 fixação de preços de bilhetes para 

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

 

 

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 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 

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 17H00 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 _________________________________________ 


