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ATA     N.º 19 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 2014 

 

 

Aos oito dias do mês de Outubro de dois mil e catorze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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 em Exercício, 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 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar no Comité das Regiões, tendo a Câmara 

considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

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 24 de Setembro de 2014, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou se, no âmbito das transferências de competências 

para a manutenção de vias municipais, tinham sido celebrados protocolos com todas as Juntas de 

freguesia ou só com algumas e, nesse caso, se a intenção era fazê-lo com todas. --------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou a Câmara que se tinha deslocado, juntamente com o 

Senhor Vereador José Lima, ao centro de formação para a indústria de calçado, no qual 31 formandos 

estavam a completar a sua formação na área. Referiu que dois terços desses formandos iriam integrar 

a fábrica a instalar em Baião, em virtude do trabalho e esforço do Senhor Vereador José Lima, e que 

se traduzia num input à economia local e ao setor do emprego. No local, acrescentou, tinham podido 

perceber que os formandos estavam satisfeitos com a formação, para a qual usufruíam de transporte e 

almoço gratuito, para além de uma bolsa mensal de 141 euros. Referiu-se, de seguida, à abertura do 

ano letivo, manifestando a sua preocupação no que à colocação de professores dizia respeito. Em 

Baião, informou, ainda faltavam cerca de 30 professores e, por isso, não deveria haver nenhum aluno 

que não estivesse a ser afetado pela colocação deficiente de professores. Sublinhou que, nesta altura 

do ano letivo, não havia memória de uma situação tão difícil como a que se estava a vivenciar. 

Acrescentou que tudo o que se estava a passar afetava as escolas, os alunos, as famílias e os 

professores e era para todos eles que manifestava a sua total solidariedade. ---------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima agradeceu as palavras da Senhora Vereadora Ivone Abreu, sublinhando 

que não era um trabalho apenas seu, mas também da Câmara Municipal que, ao longo dos anos, 

tinha vindo a promover e a dinamizar o nosso concelho. Referiu que, no desempenho das suas 

funções, dava o seu contributo e trabalho para o concretizar de situações como a ora exposta. De 

seguida, referiu-se a dois eventos muito importantes para a divulgação do concelho de Baião. Em 

primeiro lugar, o “Douro Wine Fest”, iniciativa promovida pela entidade Porto e Norte de Portugal em 

parceria com o Município de Peso de Régua, à qual o Município de Baião foi convidado a associar-se 

por estar na confluência da região demarcada do Douro, e cujo principal objetivo passou pela 

promoção dos vinhos do Douro e dos produtos regionais. Em segundo lugar, o “Sabores de Baião no 

Porto”, iniciativa organizada pela autarquia, que considerou ter sido uma aposta ganha na promoção e 

comercialização dos nossos produtos e que foi um enorme sucesso em termos de vendas e de 

participação do público. Para esse sucesso, sublinhou, muito tinham contribuído os funcionários da 

autarquia que, com um trabalho excelente e efetuado em tempo recorde, tinham conseguido 

estabelecer as condições para a realização do festival, desde a conceção e organização do espaço à 

ligação com os produtores e operadores. Por tudo isso, deixou uma palavra de agradecimento a todos 

os colaboradores da autarquia envolvidos no evento. ------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo deu os parabéns ao Senhor Vereador José Lima pela iniciativa 

“Sabores de Baião no Porto”, na qual, infelizmente, não lhe tinha sido possível estar presente. Referiu 

que tudo o que fosse feito para promover o nome de Baião e os nossos produtos era muito positivo. 
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De seguida, perguntou quais as contrapartidas que a empresa de calçado iria receber, por parte da 

Câmara Municipal, para se instalar no concelho. Referindo-se também à questão da educação, disse 

lamentar o que estava a acontecer com a colocação de professores, mas, no seu entender, tal não 

estava a acontecer por acaso, havia “coisas feitas” e com “deliberações pelo meio” para que o sistema 

tivesse manifestado os erros em causa, uma vez que, acrescentou, não havia história nem memória 

de professores com menos anos de serviços serem colocados à frente dos professores com mais anos 

de serviço. Continuou afirmando que, independentemente dessa situação, e responsabilidade era 

sempre, em último caso, do Ministro da Educação. Acrescentou que como mãe e encarregada de 

educação a situação a preocupava, uma vez que, à semelhança de outros alunos, a sua filha também 

estava ser afetada pela falta de professores. ----------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima informou que a empresa em causa iria ter sede em Baião, com os 

benefícios que daí advinham para o concelho. Em relação às contrapartidas, referiu que tudo passava 

pelo devido acompanhamento que se dava às empresas e, no caso em concreto, a mesma tinha 

alugado um espaço para a sua instalação no concelho. No seu entender, o que a autarquia poderia 

fazer era apoiar a empresa pagando 50% da TSU de cada funcionário, no segundo e terceiro ano de 

laboração. Este, afirmou, era o seu pensamento, no entanto, o assunto ficaria a cargo do Gabinete 

Jurídico para análise e enquadramento legal. Referiu-se, também, à colocação de professores, mais 

concretamente às afirmações proferidas pela Senhora Vereadora Fátima Azevedo, sobre “coisas 

feitas” e “deliberadas pelo meio” que considerou graves. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício deu os parabéns ao Senhor Vereador José Lima pela 

iniciativa “Sabores de Baião no Porto” que se tinha traduzido num sucesso logo na primeira edição. 

Relativamente à colocação de professores, disse que efetivamente não havia memória do que se 

estava a passar e o mais importante era que os alunos e as famílias estavam a ser muito prejudicados 

com toda a situação. Mais disse, que não queria acreditar que o problema tivesse sido criado de forma 

deliberada, mas, como em tudo, tinha de haver um responsável e, até agora, esse responsável ainda 

não tinha assumido a consequência política da situação. Sobre os protocolos com as juntas de 

freguesia, explicou que os mesmos se dividiam em acordos de execução e contratos 

interadministrativos, cuja implementação decorria da nova lei das autarquias locais. Informou que, de 

acordo com o conhecimento que tinha, todas as juntas de freguesia tinham sido chamadas a 

pronunciar-se sobre esta matéria e que todas tinham já assinado os referidos acordos e contratos. 

Sublinhou que tinha sido um processo bastante complexo, em termos legais e técnicos e também de 

interação com as juntas de freguesia, mas que existia uma total abertura para se poderem efetuar 

alguns ajustes que se entendessem necessários. De seguida, convidou os presentes para as 

seguintes iniciativas: dia 11 de Outubro, cinema no Auditório Municipal com o filme “Godzilla”; dia 18 

de Outubro, a iniciativa “Desfolhada Tradicional 2014” promovida pela EcoSimbioses - Associação 

Ambiental e Cultural do Vale de Ovil, com o apoio da autarquia, e dia 19 de Outubro, a inauguração do 

Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere. Por fim, referiu-se a dois eventos desportivos realizados 

no concelho. O Grande Prémio de Motonáutica, que à semelhança dos anos anteriores se tinha 
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traduzido num êxito, funcionava como um cartaz de promoção de Baião e proporcionava aos jovens a 

possibilidade de participação numa prova de iniciação à modalidade, e o rali de Baião que tinha sido 

um sucesso, quer do ponto de vista do nome dos concorrentes e das máquinas em prova, quer do 

ponto de vista da organização. Referiu, que tinha sido a prova mais disputada do campeonato, facto 

reconhecido pela comunicação social, e que tinha acabado com a vitória do piloto Fernando Peres, 

com o segundo lugar de Vítor Pascoal, que “trazia” com ele a marca de Baião. -------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Águas do Douro e Paiva – Tarifário para 2015 – Declaração de voto – 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 Associação Empresarial 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 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 

Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Cedência provisória da sala 1 da Escola EB1 de Loivos da Ribeira à ACUL – Associação 

Cultural, Social e Recreativa de Loivos da Ribeira – 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 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 cedência provisória da sala 1 da Escola 

EB1 de Loivos da Ribeira à ACUL – Associação Cultural, Social e Recreativa de Loivos da Ribeira. ---- 

 

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

Baião, a Margem – Formação e Consultadoria, Soc. Unip. e os estagiários José Tiago 

Queiroz Filipe e Maria Elizabete Monteiro Guedes - 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 celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Margem – Formação e Consultadoria, Soc. 

Unip. e os estagiários José Tiago Queiroz Filipe e Maria Elizabete Monteiro Guedes. ------------------------ 
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5. Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João Baptista de 

Gestaçô – 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 atribuição de apoio à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de S. João Baptista de Gestaçô. ------------------------------------------------------------- 

 

6. Cedência de material ao Futebol Clube de Frende – 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 proposta foi retirada da ordem de trabalhos para reavaliação. ------------------------------- 

 

7. Cedência de material à Junta de Freguesia de Gestaçô – 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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. Cedência de material à Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro – 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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Cedência de material 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 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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10. Cedência de material à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas – 

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 X 
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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 a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Ermida, Santa Marinha do Zêzere - 

Requerente: Keir John Steinke – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro de Urbanismo, 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 atendendo 

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

 

12. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Charrasqueira, Loivos do Monte - 

Requerente: Maria Rosa Cerqueira – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro de 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. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de 

Santa Cruz do Douro para a cedência da Escola de Porto Ferrado – 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 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 de 

minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de santa Cruz 

do Douro para a cedência da Escola de Porto Ferrado. --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º19 da Reunião Ordinária de 08.10.2014 
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                                                                                                          7/7 

 
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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H50 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


