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ATA     N.º 17 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Aos catorze dias do mês de setembro 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 25 de Agosto 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 participou na votação o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por não ter 
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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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para se referir à realização de mais uma final 

da edição do concurso “Canta Baião”, que decorreu no fim de semana passado, em Santa Marinha do 

Zêzere, inserido na Feira do Vinho e das Tasquinhas. Disse que é uma iniciativa bastante 

interessante, que envolve jovens com muito talento, lamentou a pouca adesão de jovens de Baião a 

esta iniciativa, apesar de uma das terceiras classificadas ser de Baião. ------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu interveio para falar da abertura do novo ano letivo 2016/2017, 

dizendo que este é sempre um momento alto para a Câmara de Baião. Salientou que este ano o 

arranque do novo ano escolar foi assinalado com a presença do Senhor Secretário de Estado das 

Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, em representação do Governo, numa visita à sua antiga escola. 

Referiu que naquela mesma data, vários membros do Governo visitaram as suas localidades de 

origem e em Baião coube ao Dr. José Luís Carneiro representar o executivo naquela sessão, em que 

foram visitados alunos de vários níveis de ensino no Centro Escolar de Campelo e na EB 2,3/S de 

Baião. Durante a iniciativa foram também entregues manuais escolares gratuitos aos alunos do 

primeiro ano de escolaridade, uma medida que o Ministério da Educação deseja, ao longo da 

legislatura, alargar aos alunos de todos os níveis do primeiro ciclo. Louvou o Governo por esta 

iniciativa e referiu que a oferta destes manuais escolares é um momento digno de registo, o qual 

contribui para que as famílias tenham menos um encargo com a educação dos seus filhos. --------------- 

 

 O Senhor Vereador Henrique Gaspar congratulou-se com o êxito que foi a realização da I Feira do 

Vinho Verde  e das Tasquinhas que ocorreu entre os  dias 2 e 4 de setembro em Santa Marinha do 

Zêzere. Disse que o evento superou todas expectativas e deu os parabéns à Junta de Freguesia e a 

todos os que colaboraram na realização do mesmo. Salientou que a realização desta iniciativa fazia 

parte dos compromissos eleitorais, pelo que considera que mais um desses compromissos foi 

cumprido. Registou e elogiou a politica seguida pelo Executivo da Câmara de Baião, na dinamização 

dos Centros Cívicos. Terminou dizendo que estão todos de parabéns, quer a Junta de Freguesia de 

Santa Marinha do Zêzere, quer a Câmara Municipal de Baião, quer ainda, os colaboradores, 

produtores e proprietários das tasquinhas, pelo êxito alcançado e que é um evento com potencial para 

ter continuidade em 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara, no seguimento da intervenção da Senhora Vereador Anabela 

Cardoso sobre a iniciativa do “Canta Baião”, referiu que por acaso ou não coincidiu com a realização 

da I Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas, mas que uma coisa associada à outra acabaram por se 
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potenciar mutuamente. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Henrique sobre  a Feira do 

Vinho Verde e das Tasquinhas, concordou com tudo o que foi dito e acrescentou que este foi um 

evento importante para a freguesia e para o Concelho, pelo que, aplaudiu a sua realização. 

Considerou ainda que aquela zona geográfica do Concelho, como polo de desenvolvimento, tem todas 

as condições e já merecia a realização de um evento desta natureza. Referiu que o clima também 

agradou e que a organização está de parabéns, devendo estar de olhos postos já na 2ª edição a 

realizar em 2017, porque foi, efetivamente uma aposta ganha. Relembrou ainda que no final do mês, 

entre 30 de setembro e 2 de outubro, terá lugar mais uma edição do evento gastronómico “Saberes e 

Sabores de Baião no Porto”, onde estarão representados vários restaurantes e expostos os nossos 

produtos locais. Disse que é mais um evento de promoção do Concelho e convidou os membros do 

executivo a estarem presentes na sua abertura, por volta das 19H00. Referiu que houve necessidade 

de atrasar ligeiramente a hora de abertura, por coincidir com a inauguração do Museu do Triciclo em 

Mesão Frio, por uma pessoa que é de Baião e para a qual também convidado. Para terminar o  

Senhor Presidente da Câmara lembrou que já está em preparação o orçamento para o ano de 2017, 

pelo que, solicitou a todos os Senhores Vereadores para apresentarem sugestões a fim de serem 

incluídas no orçamento para o próximo ano. -----------------------------------------------------------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

de 28.11.2015 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 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. Cedência do Auditório Municipal à CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Baião –  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 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 CPCJ de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Cedência do Auditório Municipal ao Grupo de Jovens de Santa Maria do Gôve – 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 III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 
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é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal ao Grupo de Jovens de Santa Maria do Gôve. ------------------------------------------------------------ 

 

4. Fixação de preço para a participação de munícipes no Passeio Sénior, com idade inferior a 

60 anos – 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 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a fixação de preço para a participação de 

munícipes no Passeio Sénior, com idade inferior a 60 anos. --------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de alteração ao acordo de colaboração entre o Município de Baião  e o “Circulo 

Literário Agustina Bessa-Luís – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e do Património Cultural, 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 

minuta de alteração ao acordo de colaboração entre o Município de Baião  e o “Circulo Literário 

Agustina Bessa-Luís. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Acordo de Parceria Turismo do Porto e Norte de Portugal, E. R. e a Câmara Municipal de 

Baião com vista à realização do evento “Campeonato F2 Motonáutica 2016”– 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 Parceria Turismo do Porto e 

Norte de Portugal, E. R. e a Câmara Municipal de Baião com vista à realização do evento 

“Campeonato F2 Motonáutica 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz, em que o Município é Co-

Fundador, destinado a comparticipar o Prémio «Eça de Queiroz» – 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 financeiro à Fundação 

Eça de Queiroz, em que o Município é Co-Fundador, destinado a comparticipar o Prémio «Eça de 
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Queiroz». Por impedimento legal, a Senhora Vereadora Anabela Cardoso, não participou nesta 

votação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião – SIADAP 1 – 

Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 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 

Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião – SIADAP 1. ------------------ 

 

9. Acordo de Formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio 

de S. Gonçalo de Amarante, e os Estagiários Daniela Filipa Pinto Cardoso e Luís António 

Pinto Teixeira – Proposta 

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

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

Ensino Superior, 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 o Acordo de Formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal 

de Baião, o Colégio de S. Gonçalo de Amarante, e os Estagiários Daniela Filipa Pinto Cardoso e Luís 

António Pinto Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  Acordo de Formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio 

de S. Gonçalo de Amarante, e as Estagiárias Joana Lemos Alves e Maria Inês Pereira 

Lourenço – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional, Emprego 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 Acordo de Formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal 

de Baião, o Colégio de S. Gonçalo de Amarante, e as Estagiárias Joana Lemos Alves e Maria Inês 

Pereira Lourenço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos no Município de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 o Regulamento do 
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Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos no Município de Baião e submeter assunto à Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Participação Variável no IRS – Ano de 2018 – 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 proposta de Participação Variável no IRS 

para o ano de 2018 e submeter assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

 

13.  4ª Revisão ao Orçamento para o ano 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 

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 4ª Revisão ao Orçamento para o ano de 

2016 e submeter assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------- 

 

14.  Proposta de Instauração de Inquérito – 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 Proposta de Instauração de Inquérito. ----- 

 

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 16H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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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 _________________________________________ 


