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ATA     N.º 02 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2017 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dezassete, 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. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

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

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

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

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 11 de Janeiro de 2017, 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 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso convidou todos os presentes  para participarem no Encontro 

de Cantadores de Janeiras que se realiza no próximo dia 28 de janeiro, pelas 21H30, no Mosteiro de 

Santo André. Informou que irão estar presentes dezassete grupos de vários pontos do Concelho, 

tendo alguns deles já participado no Cantar dos Reis que decorreu no início do mês. Informou também 

que estão a decorrer as inscrições para mais uma edição do Desfile de Carnaval / 2017, que se 

realizará no próximo dia 26 de fevereiro pelas ruas da Vila de Baião e apelou à participação de todos. 

Terminou, salientando a importância da realização deste tipo de eventos, como forma de manter as 

tradições e costumes das gentes do nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para dar conta da realização  do encontro 

"Oportunidades de Investimento no âmbito da Diáspora Portuguesa”, que se realiza no Douro Royal 

Valley Hotel, em Ribadouro, no  próximo dia 26 de janeiro, onde irão participar o Secretário de Estado 

da Internacionalização, Jorge Oliveira, e o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José 

Luís Carneiro. Informou ainda que marcará presença  neste encontro o  Senhor Embaixador José 

Alves de Carvalho. Salientou a importância deste encontro se realizar em Baião, uma vez que os 

dirigentes das associações empresariais da região do Baixo Tâmega e Sousa e representantes de 

empresas de cariz exportador da Região do Tâmega e Sousa, terão a possibilidade de melhor 

conhecerem as oportunidades de investimento no âmbito da Diáspora Portuguesa. Sublinhou também 

a importância da realização deste evento em Baião, como  forma de dar a conhecer as nossas 

potencialidades para futuros investimentos e até  incentivar os nossos emigrantes, a investirem na sua 

Terra Natal. O Senhor Vereador deu conta ainda  da realização de mais uma edição da Feira do 

Fumeiro e do Cozido à Portuguesa nos dias 11 e 12 de março, a qual será, certamente, mais um 

grande evento que irá projetar a nossa gastronomia e os nossos produtos locais. ---------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara salientou a importância dos eventos que se realizarão em Baião, 

destacando encontro "Oportunidades de Investimento no âmbito da Diáspora Portuguesa”, que 

decorrerá no Douro Royal Valley Hotel,  em Ribadouro, conforme o Senhor Vereador José Lima já 

referiu, como oportunidades únicas para os nossos empresários e futuros investidores, que  muito 

poderão contribuir para a criação de mais emprego. Salientou que em relação  ao Desfile de Carnaval 

e à Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa já são iniciativas de referência do Concelho e que 

contribuem para atrair muitos visitantes a Baião, que depois, mesmo ao longo o ano, visitam Baião, 

contribuindo de forma direta e indireta para a economia local e consequentemente  para uma maior 

empregabilidade. Por fim, o Senhor Presidente, convidou todos os presentes para participarem nos 

eventos que se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: o Encontro Concelhio de 

Cantadores das Janeiras, no próximo dia 28 de janeiro, pelas 21H30, no Mosteiro de Santo André de 

Ancede, bem como no Desfile de Cantadores de Janeiras entre o Edifício da Junta de Freguesia de 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 01 da Reunião Ordinária de 11.01.2017 
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                                                                                                          3/4 

Ancede e o Mosteiro, que terá início pelas 19H30; e dia 29 de janeiro, pelas 15H30, no Auditório 

Municipal de Baião as Audições de Música, organizadas pela Casa do Povo de Campelo. ----------------- 

 
 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 

1. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, 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 Casa do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado de 

Baião e Marco – 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 cedência do Auditório Municipal à 

ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado de Baião e Marco. ------------------------------------------- 

 

3. Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Modalidade de Avença – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, 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 renovação de 

Contrato de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença. ---------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de protocolo entre o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça e o 

Município para  execução de arranjos exteriores – Parque de Estacionamento do Palácio da 

Justiça 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 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 protocolo entre o Instituto de 

Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça e o Município para  execução de arranjos exteriores no 

Parque de Estacionamento do Palácio da Justiça 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, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H20 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 e Atendimento a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


