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ATA N.º 18 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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: -------------------------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

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

 

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 12 de Setembro de 2018, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, 

por não ter estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 

11.º do Regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara propôs a retirada do assunto nº 15 da ordem de trabalhos “Atribuição 

de apoio ao Centro de Convívio e Apoio à Infância, Juventude e Idosos – Proposta”, o qual será 

agendado para uma das próximas reuniões, tendo sido aceite, por unanimidade de  todos os Membros 

do Executivo, a sua retirada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para deixar o registo sobre o programa de 

voluntariado jovem, “Patrulha Baião”, que terminou no passado dia 21 de setembro, tendo sido 

realizado um pequeno lanche na casa da Juventude de Chavães. Referiu que o programa decorreu 

entre o dia 7 de julho e 21 de setembro e abrangeu um grupo de 58 jovens dos 18 aos 30 anos, que 

patrulhou o nosso território, com 12 jovens em cada grupo. Salientou a constituição do Conselho 

Municipal da Juventude de Baião, em que a primeira reunião deste mandato  decorrerá no próximo dia 

29 de setembro, com a tomada de posse dos seus membros. Referiu a realização de um curso de 

cinema, integrado no VII Douro Filme Festival, dirigido a 10 jovens entre os 15 e 25 anos, e que 

decorrerá pela primeira vez em Baião, nos dias 5, 6 e 7 de Outubro. Destacou a visita ao Campo 

Arqueológico da Serra da Aboboreira, que se realizará no dia 29 de setembro, no âmbito das Jornadas 

Europeias do Património, em que estarão presentes alguns dos arqueólogos que há 40 anos, em 

1978, participaram nas primeiras escavações da Serra da Aboboreira. ------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o 

registo de algumas notas importantes, uma sobre a abertura do novo ano escolar, destacando a 

cerimónia realizada no passado dia 13 de setembro, na Escola Básica e Secundária de Baião, a qual 

foi muito bem acolhida pelos professores e funcionários, sendo o balanço dos senhores diretores dos 3 

agrupamentos de escolas muito positivo e esta iniciativa para continuar. Destacou o empenho dos 

agrupamentos e das respetivas comunidades educativas em levar a cabo as atuais politicas 

educativas, no sentido de possibilitar uma maior e melhor preparação dos alunos para um mundo cada 

vez mais globalizado e competitivo. Referiu-se também à receção feita no Agrupamento de Escolas do 

Vale de Ovil e na Câmara Municipal, na passada segunda-feira, aos alunos do programa Erasmus, 

oriundos de 4 países, que estão cá para conhecerem as nossas gentes, a nossa cultura, as nossas 

paisagens e a nossa gastronomia. Sublinhou que este programa é uma mais-valia para uma Europa 

ainda muito voltada para a economia, mas que também tem que se preocupar cada vez mais com as 

questões da cidadania e dos cidadãos, no sentido de criar laços que garantam o desenvolvimento 

económico e social e uma paz duradoura. ------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador José Lima  cumprimentou todos os presentes  e congratulou-se com a forma como 

decorreu mais uma edição do Rali Amarante Baião com o patrocínio oficial dos dois Municípios. 

Sublinhou que, apesar do rali não ter passado na Serra da Aboboreira, provas sempre muito 

apreciadas pelo público, devido ao facto desta prova ter subido ao Campeonato de Ralis de Portugal, 

a realização destes eventos é sempre importante para o nosso Concelho, como forma de promover o 

nosso território e dinamizar a economia local. Referiu-se também à realização de mais uma edição da 

prova de atletismo no próximo dia 30 de setembro, organizada pela Associação Desportiva de Ancede,  

o 21ª Grande Prémio de Atletismo de Ancede, salientando que é uma prova que já é uma tradição em 

Ancede e por isso deu os parabéns à organização por mais este evento desportivo. ------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou a Mesa e todos os Membros do Executivo e 

interveio para fazer uma breve referência ao Dia do Farmacêutico, que é assinalado hoje e não 

querendo fazer juízo em causa própria, congratulou-se pela classe em si, e, no que ela reflete para a 

melhoria da saúde das populações. Alegou que, muitas vezes, quando os nossos governantes, se 

referem à saúde em Portugal, normalmente, reportam-se aos médicos, enfermeiros, auxiliares e os 

farmacêuticos, pura e simplesmente, ninguem fala deles, considerando por isso, que tem sido uma 

classe esquecida. Referiu que já que se fala tanto em interioridade, os farmacêuticos e as farmácias 

estão dispersos por todo território nacional, desde o litoral ao interior. Aproveitou para deixar um voto 

de conforto aos colegas de Portugal e em especial aos colegas de Baião, que muito se empenham por 

prestar um serviço de qualidade às suas populações. ----------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio para se congratular com o sucesso da Prova de 

Motonáutica F2 para o Campeonato do Mundo de Motonáutica, nos dias 15 e 16 de setembro, que 

além de promover o Concelho transporta-o além-fronteiras. Congratulou-se também com o lançamento 

do último vídeo promocional do Concelho, designado de “Baião – Terra Milenar”, o qual também 

contribui para a promoção de Baião. Destacou a importância do intercâmbio entre alunos, através do 

programa Erasmus, na medida em que, são iniciativas sempre muito bem vindas, pois, além 

contribuírem para um maior e melhor conhecimento dos alunos, é também uma forma de divulgar a 

nossa cultura, usos e costumes. Já em relação ao Rali Amarante-Baião, disse que se apercebeu que 

teve algum público, no entanto, em comparação com o público que normalmente assistia ao Rali de 

Portugal, quando passava em Baião, considerou que este fica muito aquém. ---------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas por todos os Senhores 

Vereadores. Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso sobre o programa 

Voluntariado Jovem, disse que é motivo para ficarmos todos satisfeitos e deixou uma palavra de 

reconhecimento a todos os jovens que se envolveram neste projeto. Sublinhou a importância deste 

programa, na medida em que, veio de certa forma, ao encontro da iniciativa do Município, em mobilizar 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 18 da Reunião Ordinária de 26.09.2018 
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                                                                                                          4/11 

os jovens do Concelho para estas causas. Referiu que este ano, está a ser, por enquanto, um dos 

melhores de que há memoria, em menor área ardida, e que este programa também deu o seu 

contributo. Enalteceu também o envolvimento das várias entidades parceiras, nomeadamente as 

corporações de bombeiros, o serviço do SPNA da GNR e o Gabinete Florestal do Município. Salientou 

também a importância do envolvimento dos particulares nas limpezas realizadas e que contribuem 

para esses números, pelo que,  não há duvida de que “todos juntos somos mais fortes”. ------------------- 

 

Acrescentou que os jovens fazem o seu trabalho e por isso deixa, mais uma vez o seu manifesto de 

agradecimento pelo seu envolvimento, deixando o desafio, para que, no futuro se possam envolver em 

outro tipo de ações, nomeadamente na participação cívica e na defesa da nossa cultura. 

Relativamente ao Conselho Municipal de Juventude, espera que os seus membros se envolvam, de 

forma a que se possa traduzir em medidas concretas e pró-ativas na defesa do nosso território e da 

nossa população, em especial dos mais jovens. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Em relação à intervenção do Senhor Vice-Presidente da Câmara sobre a abertura do novo ano letivo, 

sublinhou que pese embora o contexto nacional, no que depende do Município de Baião correu muito 

bem. Enalteceu o trabalho dos membros da comunidade educativa, professores, pessoal não docente, 

encarregados de educação e responsáveis pelos agrupamentos escolares, que têm contribuído para o 

progresso que se tem verificado na educação ao nível do Concelho. Aproveitou para deixar uma 

palavra de reconhecimento e agradecimento ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, enquanto 

detentor do Pelouro da Educação, pelo trabalho que está a desenvolver, nomeadamente no 

envolvimento da classe docente e não docente nas ações da escola, contribuindo assim para uma 

melhoria continua, no que se refere à ação da Câmara. -------------------------------------------------------------- 

 

No que se refere ao programa Erasmus, assunto abordado pelos Senhores Vice-Presidente da 

Câmara e Vereadora Anunciação, disse que é um programa que nos deve orgulhar a todos, na medida 

em que permite a partilha de valores, como a amizade, a cooperação e o amor, valores que podem 

fazer dos nosso alunos, homens no futuro bem mais felizes, e assim, possam contribuir para um 

mundo mais risonho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Relativamente ao Rali Amarante-Baião, assunto abordado pelos Senhores Vereadores José Lima e 

Anunciação Gouveia, disse que esta iniciativa foi mais uma vez, um sucesso, que este rali é uma 

realidade muito diferente do Rali de Portugal, e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. 

Acrescentou que a participação da Câmara de Amarante, neste Rali, não é maior do que a Câmara de 

Baião, o que acontece, é como já referiu, há provas especiais que são realizadas no centro do 

Concelho, onde o evento tem o seu inicio, como este ano, que a prova especial foi realizada no Centro 

de Amarante, por ser Rali Amarante-Baião. Disse ainda que lançou o desafio, para que no futuro, se 
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pudessem associar a este rali, outros municípios vizinhos, designadamente o Marco de Canaveses 

Ainda em relação a este Rali, disse que a prova foi considerada irrepreensível no que respeita à 

segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento da intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, sobre o dia do farmacêutico 

que é assinalado hoje, o Senhor Presidente da Câmara disse que a nota que fez, não foi em causa 

própria, na medida em que está em representação dos munícipes. Disse ainda não concordar, quando 

referiu que é uma classe esquecida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara referiu-se ainda, ao lançamento de mais vídeo promocional do 

Concelho, Baião Terra Milenar, assunto abordado pela Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, 

dizendo que este está a ser muito bem acolhido e, é, mais um sucesso, à semelhança dos anteriores.- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

iniciativas e eventos  organizados diretamente pela Autarquia e em parceria com outras entidades, que 

se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: Jornadas Europeias do Património, dia 29 de 

setembro, sábado das 14H30 às 18H30, que constarão em visitar ou revisitar o Campo Arqueológico 

da Serra da Aboboreira, atividade gratuita, mas com inscrição obrigatória; Dia Mundial do Coração, no 

dia 30 de setembro, domingo, apenas de manhã, com início às 08H30 no Centro Hípico, o evento é 

uma organização da Câmara Municipal de Baião e pretende incentivar a prática desportiva; Concerto 

“Ensemble de Violas”, dia 5 de outubro, sexta-feira, com início às 21H30 no Auditório Municipal de 

Baião,  a propósito das celebrações da Implantação da República, sendo a entrada  gratuita. Outros 

Eventos realizados com apoio da autarquia e organizados em parceria: Passeio de 4L, dia  29 de 

setembro, sábado, durante todo o dia, este vento é organizado pelo Núcleo Norte de 4L e conta com o 

apoio da autarquia baionense, a iniciativa vai levar os amantes de 4L numa viagem por Baião em torno 

da gastronomia, património histórico e paisagístico; e,  o 21º Grande Prémio de Atletismo de Ancede, 

dia 30 de setembro, domingo de manhã, em Ancede, o qual inclui sete provas distintas, com distâncias 

e graus de dificuldade variáveis, estando as inscrições abertas até ao dia 28 de setembro, a 

organização cabe à Associação Desportiva de Ancede, que tem o apoio da CM Baião e da União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 77/2018 – Proposta 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 77/2018.--- 

 

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 78/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 78/2018.--- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 145/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 145/2018.--- 

  

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 222/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 222/2018.--- 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 289/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 289/2018.--- 

  

6. Autorização para abertura de conta bancária – 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 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 autorização para abertura de conta 

bancária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Normas provisórias de concessão de apoio financeiro destinado ao fomento da produção 

pecuária de ovinos e caprinos – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 as 

normas provisórias de concessão de apoio financeiro destinado ao fomento da produção pecuária de 

ovinos e caprinos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Plano de transportes escolares (P.T.E) – Ano letivo de 2018/2019 – 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 

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, ratificar o plano de transportes escolares (P.T.E)  

para o ano letivo de 2018/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Protocolo  de cedência de viatura do Município à Junta de Freguesia de Santa Marinha do 

Zêzere – Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 o acordo de cedência de viatura do Município à Junta de Freguesia de Santa Marinha do 

Zêzere. A Câmara mais deliberou submeter o assunto a ratificação da Assembleia Municipal. ------------ 

 

10. Comparticipações para a componente de apoio à família na Educação Pré-Escolar – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo X à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 
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certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por  unanimidade aprovar as 

comparticipações para a componente de apoio à família na Educação Pré-Escolar. -------------------------- 

 

11. Minuta de protocolo para a utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas do 

Vale de Ovil – 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 protocolo para a utilização do 

Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil. ------------------------------------------------------- 

 

12. Acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à 

Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para o serviço de refeições 

escolares – Ano letivo de 2018/2019 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 o 

acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à Juventude e 

Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para o serviço de refeições escolares do ano letivo 

de 2018/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa e 

Desportiva de Santa Cruz do Douro, para o serviço de refeições escolares – Ano letivo de 

2018/2019 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 o 

acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa e Desportiva 

de Santa Cruz do Douro, para o serviço de refeições escolares do ano letivo de 2018/201. ---------------- 

 

14. Minuta de acordo de colaboração para a cedência de Pavilhão de Santa Cruz do Douro – 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de 
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se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta de acordo de colaboração para a cedência de Pavilhão de Santa Cruz do Douro com a 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------- 

 

15. Atribuição de apoio ao Centro de Convívio e Apoio à Infância, Juventude e Idosos – 

Proposta  

Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------ 

 

16. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião,  destinado ao fomento da produção pecuária de ovinos e caprinos – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 

atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião,  

destinado ao fomento da produção pecuária de ovinos e caprinos. ------------------------------------------------ 

 

17. Revogação da deliberação da reunião ordinária de 08/11/2006, que aprovou a proposta de 

celebração de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e 

a Câmara Municipal 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 

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 dos presentes, aprovar a revogação da deliberação 

da reunião ordinária de 08/11/2006, que aprovou a proposta de celebração de protocolo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a Câmara Municipal de Baião. -------- 

 

18. Constituição de Comissão de Vistorias no âmbito da Segurança e Salubridade – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 dos presentes, aprovar a 

constituição da Comissão de Vistorias no âmbito da Segurança e Salubridade. -------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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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 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, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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                A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


