CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 14

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2016

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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: -------------------------------------------Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausências: Senhoras Vereadoras Ivone Abreu e Fátima Azevedo, por se encontrar de férias e
motivos de ordem profissional 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. Não participou na votação o Senhor Vereador Carlos Maria Pinto Pereira, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso deu conhecimento ao Executivo que a vencedora da segunda
edição do Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz, foi Filomena Antunes Sobral, com a obra As
Actualizações dos Romances de Eça de Queiroz para o pequeno ecrã. Referiu que este prémio será
entregue numa cerimónia que decorrerá no dia 23 de Setembro na Fundação Eça de Queiroz e
salientou que o mesmo foi criado para homenagear o vulto literário de Eça de Queiroz e incentivar a
produção de obras originais de escritores de língua portuguesa. Informou que no dia 4 de Agosto se
realizará mais um Encontro de Emigrantes, na praia Fluvial de Outoreça, com um programa que inclui
além da musica e animação outras atividades. E, que entre os dias 11 e 14 de Agosto se realiza mais
uma edição do Bayonritmos, com um cartaz bastante diversificado. Incluirá também atividades para
crianças e família, artesanato, bailes tradicionais e oficina de instrumentos um pouco à semelhança do
que tem acontecido nos anos anteriores. Por fim, deu conta de que a adesão do público às sessões e
“Cinema Fora de Sitio” que se realizaram em Ancede e Campelo, não têm correspondido às
expectativas, pelo que, futuramente, este tipo de atividade deverá ser repensada. ----------------------------

O Senhor Vereador José Lima salientou a realização do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno,
nos próximos dias 29, 30 e 31 de Julho, uma realização muito importante para a promoção da
gastronomia, venda de produtos locais e divulgação do Concelho. Acrescentou que à semelhança dos
anos anteriores, espera-se que este evento seja mais um sucesso e que as pessoas que nos visitam
fiquem satisfeitas, de forma a voltarem sempre. Referiu que os restaurantes estão preparados para
receberem as pessoas e fazerem as delicias gastronómicas com os produtos do Concelho. Como
forma de incentivo à produção de anho no Concelho, de forma a cobrir as necessidades existentes
para consumo dos restaurantes locais, será apresentado um prémio para os produtores de anho, à
semelhança do que se faz com os produtores da raça arouquesa. -------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara interveio para manifestar a sua grande satisfação com a colocação
de quatro novos médicos de saúde geral e familiar no concelho, o que irá garantir um importante
reforço dos cuidados de saúde às populações. Referiu que a saúde tem sido colocada no topo das
prioridades do executivo municipal, tendo para isso reunido com vários responsáveis deste sector.
Citou que em abril deste ano, aquando da audiência com o Secretário de Estado da Saúde, Fernando
Araújo, mostrou a preocupação pelo facto de haver carência de médicos de família no Concelho de
Baião. A Autarquia ficou satisfeita com a colocação dos novos médicos em Baião, visto que essa era
uma grande necessidade. Além disso, esta medida corresponde ao honrar do compromisso que o
Senhor Secretário de Estado da Saúde tinha assumido. Salientou que a saúde é uma área
fundamental para o bem-estar de todos os cidadãos e, por isso, a Autarquia tem procurado, por todos
os meios, que os baionenses tenham acesso aos melhores cuidados de nesta área, pelo que a
colocação de médicos é uma medida vital e há muito ansiada pelo município. Depois, disse que dos
quatro médicos colocados no Concelho, dois clínicos irão para a Extensão de Saúde de Santa Marinha
do Zêzere, um para a Extensão de Saúde de Eiriz e outro para a Unidade de Saúde Familiar de Baião,
devendo entrar em plenas funções no decurso do mês de agosto, à exceção de uma clínica que se
encontra em licença de maternidade. Destacou que os novos médicos foram colocados num concurso
promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte, para a região do Baixo Tâmega Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses e Resende, para o qual vieram um
total de 17 médicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas e
eventos: dia 30 de julho, entre as 15H00 e as 18H00, a II Regata em Kayak Douro-Bestança,
organizada pelo Clube Náutico de Ribadouro e do Agrupamento de escolas de Vale de Ovil, com o
apoio da união de Freguesias de Ancede e Ribadouro e da Câmara Municipal de Baião; dia 31 de
julho, pelas 16H00, Eliminatória do Canta Baião na Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro, cuja
final se realizará no dia 3 de setembro, no Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere; dias 30 e 31 de
Julho, das 10H00 às 18H00, I Feira das Velharias, na Feira do Tijelinho; dias 29, 30 e 31 de Julho,
Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, na Feira do Tijelinho, com abertura no dia 29 às 18H00;
dia 4 de Agosto, Encontro concelhio de Emigrantes, na Praia fluvial de Outoreça, pelas 11H00; Festas
Concelhias e de S. Bartolomeu, de 18 a 24 de Agosto; Dias 5, 6 e 7 de Setembro, Passeio Sénior,
cujas inscrições decorrem até ao dia 26 de Agosto. --------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião – Ratificação –
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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à OBER
– Obra do Bem Estar Rural de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------2. 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 da Cultura e 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 Casa do Povo de Campelo. ---------------------------------------------------------------------------------3. Comparticipações para a componente de apoio à família na educação pré-escolar – 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 as comparticipações
para a componente de apoio à família na educação pré-escolar. --------------------------------------------------4. Fixação de preços para novas peças de artesanato de Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Turismo, 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 fixação de preços para
novas peças de artesanato de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------5. Fixação de preços para a venda ao público do livro “O Tempo das Cerejas”, de José Manuel
Castanheira – 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
fixação de preços para a venda ao público do livro “O Tempo das Cerejas”, de José Manuel
Castanheira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Concurso público para a concessão do direito de exploração do café e da esplanada
localizada na Praça D. Manuel de Castro – Adjudicação ao 2º Concorrente – 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, aprovar

a adjudicação ao 2º concorrente do

concurso público para a concessão do direito de exploração do café e da esplanada localizada na
Praça D. Manuel de Castro e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------

7. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação de Desenvolvimento Local e Rural de Ancede – ALDRA – 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 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
minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de
Desenvolvimento Local e Rural de Ancede – ALDRA. ----------------------------------------------------------------8. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva
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
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, aprovar a ratificar a minuta de Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva de Baião. ----------------------------------------

9. Acordo de cedência temporária de parcela de terreno onde se encontra implantada a ETAR
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 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 temporária de parcela
de terreno onde se encontra implantada a ETAR de Santa Cruz do Douro. ------------------------------------10. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião,
no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de incentivos à criação de Gado Tradicional –
Raça Arouquesa – 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 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 transferência de verba para a Associação
de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de
incentivos à criação de Gado Tradicional – Raça Arouquesa. -------------------------------------------------------

11. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião,
destinado à realização da II Corrida de Cavalos a Passo Travado – 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 atribuição de apoio à Associação de
Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, destinado à realização da II Corrida de Cavalos a
Passo Travado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Festas Concelhias e de São Bartolomeu – Apoio financeiro à Associação de Trabalhadores
da 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
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 apoio financeiro à Associação de
Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado à realização das Festas Concelhias e de S.
Bartolomeu/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. --------------
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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 _________________________________________
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