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ATA     N.º 12 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2016 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em 

Exercício, Dra. Maria Ivone Cerejo Costa Abreu Ribeiro, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------- 

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

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

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

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

 

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e o Senhor Vereador 

Carlos Maria Pinto Pereira, por se encontrar em representação do Município numa reunião do Turismo 

do Porto e Norte de Portugal  e por motivos de ordem profissional, em virtude de se encontrar numa 

reunião na DEGEST a propósito das candidaturas ao Portugal 2020, respetivamente, tendo a Câmara 

considerado as faltas como justificadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 08 de Junho 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

  

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício convidou todos os presentes para as seguintes 

iniciativas e eventos: até 15 de julho, continuação da Exposição de Pintura “Um Pouco de Mim” de 

Mário Couto, na Loja Interativa de Turismo de Baião; dia 23 de junho, pelas 12H00, apresentação do 

Programa das Festas Concelhias e em Honra de S. Bartolomeu, na Loja Interativa de Turismo de 

Baião; dia 24 de Junho, pelas 21H00, no edifício da União de Freguesias de Loivos da Ribeira e 

Tresouras, a Prestação de Contas e apresentação do projeto e arranque da obra de construção do 

Centro de Relação Comunitário de Tresouras; dia 25 de junho, pelas 14H00, no edifício da Junta de 

Freguesia de Valadares, a realização da sessão de junho da Assembleia Municipal; dias 24, 25 e 26 

junho, Festa Anual das Cestas de Frende; dia 1 de julho, pelas 16H00, no Centro Cívico de Ancede, 

mais uma edição de Cinema Fora de Sítio, com a exibição do filme “ABSOLUTELY ANYTHING”; e, no 

dia 2 de julho, pelas 16H00, na Loja interativa de Turismo de Baião, apresentação do livro de Isabel 

Moura “Mikao – o Mistério das Mãos que Curam”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso comunicou aos presentes de que, no seguimento da 

realização da Recriação Histórica de Baião, no próximo dia 2 de julho, pelas 22H00, no Auditório 

Municipal, irão ser apresentados os teatros que foram preparados para aquele evento e que devido às 

más condições climatéricas que se fizeram sentir na altura, não puderam ser exibidos. Convidou todos 

os Membros do Executivo e colaboradores da Autarquia para estarem presentes.----------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar, registou com apreço e felicitou a Junta de Freguesia de Santa 

Marinha do Zêzere, pela realização das comemorações do 25ª Aniversário da elevação da Freguesia 

de Santa Marinha a Vila. Salientou que durante os dois dias foram realizadas diversas atividades no 

âmbito destas comemorações, nomeadamente, um simulacro de incêndio promovido pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, operação esta, que consistiu no 

salvamento de duas vítimas pela fachada do Edifício Central Zezerense e envolveu doze homens 

daquela instituição e um desfile protagonizado pela Banda de Música da Casa do Povo, que uniu a 

sede daquela instituição até ao local onde decorreu a cerimónia evocativa. Já no dia 18 de junho as 

comemorações contemplaram atividades lúdicas para o público infantil, a atuação de um grupo 

musical, um jogo de futebol no campo do Águias Futebol Clube de Míguas, uma arruada de bombos e 

a atuação dos grupos de fitness GYMNGIRL e Dancing Ladies. Por fim,  congratulou-se com facto 
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destas comemorações decorrerem de uma parceria da Junta de Freguesia com a Câmara Municipal 

de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta das iniciativas que decorreram nas últimas 

semanas, nomeadamente as comemorações do dia de Portugal em Vigo, nos dias 10 e 11 de Junho e 

na II Feira Internacional de Gastronomia e Vinhos do Luxemburgo nos dias 18 e 19 de Junho. 

Salientou que o  evento que se realizou em Vigo correu muito bem e reforçou a sua proximidade com 

o Norte do nosso País, sendo este um local estratégico para a promoção dos nossos produtos 

endógenos, a participação dos produtores de fumeiro e vinhos e a divulgação turística do Concelho de 

Baião. Lamentou o facto deste ano a II Feira Internacional de Gastronomia e Vinhos de Luxemburgo 

não ter corrido tão bem como no ano anterior, razão que atribuiu a algumas falhas de calendarização, 

divulgação e promoção ao nível da entidade organizadora, motivo que levou a que o numero de 

produtores presentes na Feira fosse mais reduzido, devido aos compromissos já assumidos para 

estarem presentes noutros eventos que já estavam programados com a devida antecedência. Depois 

falou do encontro inter concelhio de instituições de solidariedade social dedicado à hipoterapia, que 

decorreu no Centro Hípico de Baião, onde estiveram presentes cerca de meia centena de cidadãos 

portadores de deficiência que viveram durante a manhã momentos de diversão, de relaxamento e 

recreio. Referiu que estes cidadãos portadores de deficiência puderam praticar a hipoterapia, um 

método terapêutico e educacional, que utiliza os andamentos do cavalo com o objetivo de promover o 

desenvolvimento psicológico e motor de crianças e de indivíduos com necessidades educativas 

especiais. Disse, que as atividades com os cavalos fizeram as delícias dos utentes do Centro de 

Atividades Ocupacionais de Mesquinhata e de Chavães pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de 

Baião, das IPSS`s Cercimarco (Marco de Canaveses) e Cercimarante (Amarante) e da Santa Casa da 

Misericórdia de Resende. Emocionado, agradeceu o acompanhamento carinhoso que os profissionais 

das instituições ali representadas fazem aos seus utentes e, também a forma como os colaboradores 

da autarquia se dedicam a este serviço. Terminou dizendo que estes cidadãos são pessoas tão 

especiais  que ficam felizes por tão pouco, sendo muito gratificante contribuir, desta forma, para ver os 

sorrisos estampados nos seus rostos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício, corrobora com a explicação dada pelo Senhor 

Vereador José Lima Soares, em relação ao evento que decorreu no Luxemburgo, e que, efetivamente 

a organização surge muito tardiamente ao nível da CIM, levando a que os produtores já se tivessem 

comprometido com a sua presença noutros eventos. Disse que alguns problemas advêm do facto do 

evento ser fruto de uma candidatura internacional e o timing ter prejudicado a organização, muito 

embora, considere que ao nível da Câmara Municipal de Baião, o suporte foi dado em relação ao que 

lhe competia, pelo que, o que correu menos bem, seja completamente alheio à Autarquia. Em relação 

à intervenção do Senhor Vereador Henrique, no que respeita às Comemorações da Elevação de 

Santa Marinha a Vila, disse que foi uma iniciativa muito importante, e que, mais uma vez, os 
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zezerenses mostraram a satisfação e a alegria que sentem desde que a sua freguesia foi elevada a 

Vila. Agradeceu a todos os cidadãos e as forças vivas da freguesia que colaboraram e se 

empenharam na organização destas comemorações. De seguida, falou da segunda edição da 

iniciativa “Viver Baião”, que decorreu no passado dia 21 de Junho, no centro Escolar de Ancede, onde 

cerca de 200 cidadãos seniores baionenses voltaram à escola, mas desta vez a uma escola diferente 

dos seus tempos de infância. Durante o foi proporcionado um dia de alegria e convívio a baionenses 

com mais de 65 anos de todo o concelho. Referiu que esta iniciativa começou, por volta das 10H00, 

com uma receção musical proporcionada por professores e pessoal auxiliar do Centro Escolar. O 

momento musical pôs toda a gente a cantar e a bater palmas, ao som de músicas conhecidas de 

todos, mas também de uma música preparada para o evento sobre a sabedoria que é própria das 

pessoas seniores. Além da música, realizaram-se ainda outras atividades muito variadas. Disse que a 

Unidade Móvel de Saúde estava no local e com ela a equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade 

do Centro de Saúde, que analisou índices de glicemia, mediu a tensão arterial e realizou outras 

pequenas consultas aos participantes no evento. Ainda dentro desta atividade, realizaram-se aulas de 

ginástica, jogos e uma visita guiada ao Centro Escolar, onde alguns participantes no "Viver Baião" 

puderam ficar a conhecer o conforto e as excelentes condições que as escolas de Baião hoje 

possuem. Foi o momento em que os seniores puderam voltar a sentar-se numa sala de aula e 

recordar como eram as escolas primárias que frequentaram há sessenta, setenta ou oitenta anos. 

Destacou a importância de iniciativas como o "Viver Baião", na medida em que todos precisamos de 

dias como este para sair da rotina, conviver e reencontrar amigos que não víamos há muito tempo. 

Referiu que esta medida insere-se numa lógica de promoção da qualidade de vida e de animação das 

populações seniores do concelho, que se reparte por momentos como o Passeio Sénior ou a Festa de 

Natal Sénior. Louvou ainda o trabalho realizado na área social pelas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, pelas Juntas de Freguesia ou pela Unidade de Cuidados na Comunidade do 

Centro de Saúde. Registou o motivo de agrado ver a forma comp conseguimos todos "remar" para o 

mesmo lado, salientando que esta parceria é fundamental, porque sozinhos não conseguimos fazer 

nada e juntos somos mais fortes". Por fim, relembrou ainda medidas de índole social importantes para 

atenuar o isolamento dos cidadãos seniores, como sejam a Unidade Móvel de Saúde, a Linha de 

Saúde Sénior ou a Linha Amiga, cujo mérito é dos Senhores Vereadores que lhe antecederam, porque 

na pessoa de Vereadora titular atual do Pelouro dos Assuntos Sociais, apenas lhe coube o trabalho de 

dar continuidade a estas politicas sociais em prol do bem estar da comunidade. ------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Junta de Freguesia de Campelo e 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 I 
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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 e submeter à ratificação da Assembleia 

Municipal a cedência gratuita do  Auditório Municipal à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil. ----------- 

 

2. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de rua 

sem saída e de estacionamento proibido na Rua de Outeiro da Várzea em Campelo – 

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 proposta de alteração ao atual 

Regulamento Municipal de Trânsito, designadamente na colocação de sinalização de rua sem saída e 

de estacionamento proibido na Rua de Outeiro da Várzea em Campelo. ---------------------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio à Paróquia de São Tiago de Mesquinhata – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vice-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 de atribuição de apoio à 

Paróquia de São Tiago de Mesquinhata. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô - Retificação – 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, retificar a proposta de atribuição de apoio à 

Paróquia de São João Baptista de Gestaçô. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Piscinas Municipais Descobertas - Fixação de Preços – 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, aprovar a proposta de fixação de preços para as 

Piscinas Municipais Descobertas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.  Minuta de contrato de arrendamento para fim habitacional em regime de renda apoiada 

celebrado com a Dra. Maria Dulce Santos Pereira Guedes, na sequência de situação de 

vulnerabilidade social e familiar – Proposta 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 12 da Reunião Ordinária de 22.06.2016 
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                                                                                                          6/7 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 minuta de contrato de 

arrendamento para fim habitacional em regime de renda apoiada celebrado com a Dra. Maria Dulce 

Santos Pereira Guedes, na sequência de situação de vulnerabilidade social e familiar. ---------------------- 

 

7.  Relatório final do processo de inquérito mandado instaurar por deliberação da Câmara 

Municipal de Baião de 13 de Janeiro de 2016 – 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 proposta de arquivamento dos autos 

relativos ao relatório final do processo de inquérito mandado instaurar por deliberação da Câmara 

Municipal de Baião de 13 de Janeiro de 2016. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em Exercício, Dra. 

Maria Ivone Cerejo Costa Abreu Ribeiro, 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. -------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 


