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ATA     N.º 15 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2016 

 

Aos dez dias do mês de Agosto de dois mil e dezasseis, 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 28 de Julho de 2016, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. Não participaram na votação as Senhoras Vereadoras Ivone Abreu e Fátima Azevedo, 
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por não terem estado presentes na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do 

artigo 11.º do Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso deu conta da realização da Festa do Emigrante no passado 

dia 4 de agosto, a qual foi um sucesso, apesar das condições climáticas não terem sido as melhores, 

facto que implicou a deslocação do local inicialmente previsto, a Praia Fluvial de Outoreça, para a 

Casa da Juventude, em Chavães. Salientou uma maior adesão dos emigrantes ao  evento deste ano, 

uma vez que estavam inscritos cerca de 250 e compareceram mais de 300 emigrantes. ------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima destacou a forma como decorreu a realização de mais uma edição do 

Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno e deu os parabéns a todos os intervenientes, 

nomeadamente, aos colaboradores da Câmara responsáveis pela organização do evento, aos 

restaurantes que se fizeram representar no festival, e a todos os outros participantes. Disse ainda que 

o certame não correu da mesma foram como nos anos transatos, uma vez que o evento de 2015, 

ultrapassou todas as expectativas e, este ano, devido às altas temperaturas verificadas naqueles três 

dias, algumas  pessoas procuraram outras formas de passarem o fim de semana sendo, contudo, o 

saldo bastante positivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique deu conhecimento aos Membros do Executivo de que está a decorrer o 

período de apreciação pública do Projeto de Regulamento dos Serviços de Gestão de Resíduos 

Urbanos do Município de Baião, entre o dia 18 de Julho e 31 de Agosto. Salientou a importância da 

participação dos munícipes no sentido de melhorar este regulamento, para que o mesmo vá de 

encontro a uma maior satisfação da população. Disse ainda que a ERSAR também já se pronunciou e 

apresentou algumas sugestões de melhoria. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara sublinhou o facto da Festa do Emigrante deste ano ter uma maior 

participação, o que denota que é uma aposta ganha a criação do gabinete do emigrante da Autarquia, 

o qual tem proporcionado a todos emigrantes de Baião, espalhados pela Europa e pelos restantes 

continentes,  uma maior informação do que passa no seu Concelho. Relativamente ao Festival do 

Anho Assado, disse que é necessário manter o nível que hoje está estabelecido, através da qualidade 

e quantidade dos produtos,  as pessoas que nos visitam  sentem-se bem e acabam por voltar com os 

seus amigos, mesmo durante o ano. Agradeceu e felicitou a Senhora Vereadora Anabela Cardoso, o 

Senhor Vereador José Lima e os colaboradores da Autarquia envolvidos, pela realização destes dois 

grandes eventos. Em relação à intervenção do Senhor Vereador Henrique, disse que é muito 

importante a participação de todos para que este projeto de regulamento se torne um documento que 
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vá de encontro à satisfação das pessoas. Lembrou,  o que está a acontecer agora com a questão dos 

resíduos, é um processo idêntico ao que aconteceu com o abastecimento de água e saneamento em 

2006/2007, no qual está subjacente o principio da gestão da coisa pública e do utilizador/pagador. 

Referiu que atualmente há um défice bastante significativo entre o que a Câmara paga à Resinorte e a 

receita dos munícipes pela prestação do serviço, ou seja, a Câmara paga à Resinorte mensalmente 

cerca de 240 mil euros e recebe dos munícipes cerca de 80 mil euros. Sendo que, este défice não 

engloba os custos com a gestão do serviço na Autarquia, nomeadamente custos com pessoal, 

combustíveis e viaturas, senão o défice não seria de  1/3, mas sim, de 1/5. Alertou para a sensibilidade 

deste processo e para a importância da participação de todos, no sentido de se informar e esclarecer 

as pessoas porque, até 2020, os custos irão refletir-se gradualmente na fatura a pagar pelos   

consumidores. Ainda a este respeito, disse que está em estudo a forma de aplicar as tarifas pelo 

serviço da gestão de resíduos a todos os utilizadores, independentemente de serem ou não, 

utilizadores do serviço de abastecimento de água e/ou saneamento. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara aproveitou ainda para falar de duas situações preocupantes e que 

estão afetar a população, a primeira está relacionada com as altas temperaturas que se têm vindo a 

sentir nas últimas semanas e alertou para que sejam respeitadas as orientações das entidades 

competentes, nomeadamente a Administração Regional de saúde do Norte, IP, a qual através das 

suas comunicações tem recomendando a adoção de medidas gerais de prevenção dos efeitos 

negativos do calor intenso. A segunda diz respeito ao problema dos incêndios que têm afetado o 

nosso Concelho, uma situação grave, que em apenas 4 dias, ou seja, desde o dia 6 de Agosto até 

hoje(dez de agosto)  já foram devastados cerca de 700 hectares de floresta no Concelho de Baião. A 

proteção civil tem-se debatido com algumas dificuldades, principalmente de pessoal e meios 

suficientes para acorrer ao número de incêndios de deflagram em vários pontos do Concelho. Disse 

também que há uma grande dificuldade em conseguir mobilizar meios externos, uma vez que o País 

está a ser assombrado com este flagelo dos incêndios e os recursos têm que ser distribuídos de 

acordo com a gravidade das situações. Sublinhou o importante papel das forças de Proteção Civil e o 

seu empenhamento na resolução das situações que emergem em simultâneo. -------------------------------- 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas e 

eventos: dias 13 e 14 de Agosto a realização de mais uma edição do Bayonritmos, na Casa da 

Juventude e Desporto de Baião, em Chavães – Ovil, organizado pela Associação Byonritmos e com o 

apoio da Câmara Municipal de Baião; de 18 a 24 de Agosto, as Festas Concelhias e de S. Bartolomeu, 

organizadas pela Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião e com o apoio da 

Câmara Municipal; de 2 a 4 de Setembro, I Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas, no Centro Cívico 

de Santa Marinha do Zêzere, organizada pela Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere e com 

o apoio da Câmara Municipal de Baião; de 5 a 7 de Setembro, realização do passeio Sénior a 

Santiago de Compostela, organizado pela Câmara Municipal de Baião. ------------------------------------------ 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

2016/2017  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 o acordo de colaboração 

entre o Município de Baião e a Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Santa Cruz do Douro, 

para o serviço de refeições escolares - Ano letivo de 2016/2017  . ------------------------------------------------- 

 

2. 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 2016/2017 – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 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 – Ano letivo de 2016/2017. ------------------- 

 

3. Subsídio aos Agrupamentos de escolas para financiamento das despesas com o 

funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para o ano letivo 

2016/2017 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 subsídio 

aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o funcionamento das Escolas 

Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para o ano letivo 2016/2017 – Proposta. --------------------------- 

 

4. Celebração de acordo para realização de formação em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro – 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 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo para realização de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro. --- 

 

5. Celebração de acordo de cooperação para divulgação e encaminhamento de ativos 

desempregados para ações de formação profissional entre a Câmara Municipal de Baião – 

Gabinete de Inserção Profissional e o Centro  Social de Santa Cruz do Douro – 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 o acordo de cooperação para divulgação e 

encaminhamento de ativos desempregados para ações de formação profissional entre a Câmara 

Municipal de Baião – Gabinete de Inserção Profissional e o Centro  Social de Santa Cruz do Douro. ---- 

 

6. Celebração de acordo de cooperação para divulgação e encaminhamento de ativos 

desempregados para ações de formação profissional entre a Câmara Municipal de Baião – 

Gabinete de Inserção Profissional e a OBER – Obra do Bem Estar Rural 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 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 o acordo de cooperação para divulgação e 

encaminhamento de ativos desempregados para ações de formação profissional entre a Câmara 

Municipal de Baião – Gabinete de Inserção Profissional e a OBER – Obra do Bem Estar Rural de 

Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7. Celebração de acordo de parceria para divulgação e encaminhamento de ativos 

desempregados para ações de formação profissional entre a Câmara Municipal de Baião – 

Gabinete de Inserção Profissional e a Raxis Instituto – 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 acordo de parceria para divulgação e 

encaminhamento de ativos desempregados para ações de formação profissional entre a Câmara 

Municipal de Baião – Gabinete de Inserção Profissional e a Raxis Instituto. ------------------------------------- 

 

8. Celebração de acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento (A2000) e os 
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formandos Maria Albertina Ribeiro, José Carlos dos Santos Ribeiro e Pedro Duarte Pinto 

Miranda – Ratificação  – Alteração de Símbolos – 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 a ratificação do acordo de formação prática 

em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento (A2000) e os formandos Maria Albertina Ribeiro, José Carlos dos Santos Ribeiro e 

Pedro Duarte Pinto Miranda. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Cultural e 

Recreativa do Gôve – 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 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 

minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Cultural e Recreativa 

do Gôve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Baião e 

o BAIDEBIKE  – 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 

minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Baião e o 

BAIDEBIKE . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  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 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 as 

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

ovinos e caprinos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12.  Intenção da Câmara Municipal de Baião de acionar a garantia bancária existente para 

conclusão das obras de urbanização em falta no Loteamento nº 2/1989, sito no Lugar de 

Valbom – Ancede – 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 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 proposta atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Alteração ao Alvará de Loteamento Urbano nº 3/98, Lote 37, sito no Lugar das Leiras – União 

de Freguesias de Campelo e Ovil e pertencente a Sónia Maria Alves Pereira – 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 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 proposta 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14.  Pedido de licença especial para conclusão de obras inacabadas – 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 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 proposta 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. -------------- 
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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 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, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral e Atendimento, a 

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

 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


