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ATA     N.º 21 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e treze, 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, Dr. José 

Luís Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ----------------------------------------------------------- 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Luís Miguel Amaral de Sousa -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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 13 de Novembro de 2013, 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 

 

Senhor Presidente da Câmara informou de que a empresa proprietária do novo hotel em Ribadouro 

tinha solicitado à Câmara uma autorização para a alteração provisória ao traçado da rua da Portela do 

Rio, entrando assim consequentemente em terreno privado municipal, de forma a poderem ter um 

melhor acesso à obra. Para o efeito, apresentaram duas propostas alternativas de intervenção, 

conforme cópia que se anexa e faz parte integrante desta ata. Acrescentou que a autorização 

implicaria a desmontagem de uma das “casas de produtos rurais” existentes no local, que no momento 

não estavam em funcionamento. No seu entendimento, e tendo em consideração a importância da 

obra em causa, bem como o facto do projeto de requalificação da margem da Pala, que foi alvo de 

uma candidatura em parceria com o IPTM, não prever a manutenção daquelas estruturas, deveria a 

Câmara conceder a autorização solicitada, sendo que o assunto seria apresentado em próxima 

reunião de Câmara para ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Após solicitação, o Chefe de Divisão do Urbanismo Eng.º. Couto Barbosa, explicou as características 

técnicas do pedido e que passava por uma autorização provisória da Câmara para um desvio no 

arruamento, sendo que depois a situação era devidamente reposta. Acrescentou que a proposta A era 

a que ele entendia ser mais conveniente, até porque o projeto da futura “Fluvina” previa a entrada em 

causa. Apresentou seguidamente, para consulta de todos os Senhores Vereadores o projeto de 

requalificação da margem da Pala. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa referiu que estranhava que a empresa em causa, com a sua experiência 

e a grandeza, não tivesse acautelado previamente as condições de acesso á obra. Questionou se a 

desmontagem de uma das estruturas existentes não poderia colidir com o prazo da candidatura a que 

o projeto foi submetido, e após o Senhor Presidente ter informado de que o prazo já tinha sido 

ultrapassado, referiu que uma vez que as mesmas estavam abandonadas e vandalizadas, não via 

inconveniente em ser concedida a autorização solicitada pela empresa. ----------------------------------------- 

Sobre este assunto todos os Senhores Vereadores se manifestaram favoráveis ao pedido apresentado 

pela empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para a conferência "A Constituição e os 

Direitos Humanos", pelo Professor Doutor Pedro Bacelar de Vasconcelos, nos Serviços Municipais 

Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere, no dia 1 de dezembro, a partir das 14h30, numa 

homenagem ao Professor Orlando de Carvalho e também para a apresentação do projeto de 

intervenção do Posto de Turismo, a realizar no dia 7 de Dezembro, pelas 16H00. Informou de que o 

Posto de Turismo iria funcionar provisoriamente no edifício sede do rancho Folclórico de Baião, onde 

já existia um espólio de artefactos tradicionais e etnográficos, contribuindo assim para a dinamização e 

promoção daquele espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz - Conselho de Administração – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luis Sousa referiu que sempre foi contra o investimento no restaurante da Fundação 

Eça de Queiroz (FEQ), pelas razões que já tinha tido o cuidado de transmitir em sede de reunião de 

Câmara, bem como à própria instituição. No entanto, considerando que o objetivo da autarquia em 

comparticipar no projeto era dotar a FEQ de sustentabilidade financeira, ficou preocupado ao ler os 

documentos constantes da proposta, e perguntou o que estava a ser feito para solucionar as questões 

pendentes como a falta de informação solicitada pela entidade financiadora, bem como o facto dos 

estatutos da instituição não preverem esta valência no seu objeto social. ---------------------------------------- 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso esclareceu que todas as informações técnicas e financeiras 

estavam devidamente inscritas no projeto. O que se verificou foi que na fase de auditoria tinha havido 

uma falha na informação prestada pela Dolmen ao IFAP mas essa questão já estava ultrapassada, o 

projeto não corria riscos e tudo estava em andamento. Em relação aos estatutos, informou de que já 

tinha sido promovida a sua alteração para que a FEQ tivesse o turismo e a restauração incluídos no 

seu objeto social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Tribunal de Contas - Homologação da conta relativa ao exercício de 2009 - Recomendações 

– 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

Após a devida autorização o responsável pelo Sector Financeiro, Dr. José Rangel, esclareceu que as 

recomendações de prendiam com a fórmula de cálculo do endividamento dos municípios. Segundo as 

instruções da DGAL este era calculado com base nas receitas do FEF do próprio ano, mas o Tribunal 

de Contas agora comunicava que o cálculo deveria ser feito tendo em conta o FEF do ano anterior. 

Acrescentou que o caso de Baião, aplicando-se ambos os cálculos, o município estava dentro dos 

limites de endividamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Designação da Comissão de Gestão do Fundo de Solidariedade Social do Município 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 III 

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, aprovar a proposta e designar os Senhores 

Vereadores Joaquim Paulo de Sousa Pereira e Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro para 

integrarem a Comissão de Gestão do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião. ------------- 

Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para referir que tinha sido contactado o Senhor 

Vereador Luis Sousa para integrar esta Comissão, mas por questões profissionais não lhe tinha sido 

possível aceitar. No entanto, como entendia que era muito importante que ambos os partidos 

estivessem representados, disse que gostaria de poder contar com a presença do Senhor Vereador do 

PSD na Comissão, sendo que as reuniões poderiam ser agendadas tendo em conta a sua 

disponibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luis Sousa agradeceu o convite que lhe tinha sido formulado e manifestou 

concordância com aquilo que era a norma dos dois partidos estarem representados. No entanto, a 

posição que assumia nada tinha a ver com questões politicas, mas apenas e só com a sua vida 

profissional, quer no público quer no privado, que era muito intensa e difícil de conciliar, não tendo, por 

isso, disponibilidade para integrar a Comissão, facto que lamentava. --------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal à Escola Básica e Secundária de Vale de 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 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 cedência do Auditório Municipal à Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia 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 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 cedência do Auditório Municipal à Santa 

Casa da Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Cedência de equipamentos ao Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, 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 cedência de 

equipamentos ao Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião. ------------------------------------------------- 
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7. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Margem – Formação e Consultadoria Económica, Soc. Unip. Lda. e os estagiários 

José Tiago Queiroz Filipe e Maria Elisabete 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 

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, ratificar a celebração de acordo de formação em 

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

Económica, Soc. Unip. Lda. e os estagiários José Tiago Queiroz Filipe e Maria Elisabete Monteiro 

Guedes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Contrato de Comodato entre o Município de Baião e a Junta de Freguesia de Ancede e 

Ribadouro para programa de Formação Profissional em Apoio Domiciliário – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, 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 o contrato de 

Comodato entre o Município de Baião e a Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro para programa 

de Formação Profissional em Apoio Domiciliário. ----------------------------------------------------------------------- 

 

9. Contrato de Comodato entre o Município de Baião e a ARS Norte, IP/ACES Tâmega I/Baixo 

Tâmega no âmbito do Projeto Mais Mulher – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, 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 contrato de Comodato 

entre o Município de Baião e a ARS Norte, IP/ACES Tâmega I/Baixo Tâmega no âmbito do Projeto 

Mais Mulher. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luis Sousa referiu que tinha participado recentemente num colóquio promovido pelo 

Centro de Saúde e considerou que se tratavam de iniciativas essenciais para sensibilizar as pessoas 

para a necessidade de participarem nos rastreios. Assim, solicitou que a autarquia interviesse no 

sentido de promover e divulgar os rastreios e outras ações no âmbito da saúde junto da população 

local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara solicitou que os serviços do Centro de Saúde comunicassem a 

realização dessas iniciativas e a autarquia usaria todos os meios disponíveis para a sua divulgação.-- 
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10. Contrato de Comodato entre o Município de Baião e a Associação de Escoteiros de Portugal 

- Grupo 233 de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo X à presente ata. A proposta foi retirada da ordem de trabalhos. --------------------- 

 

11. Contrato programa de desenvolvimento - Byonritmos - Associação Juvenil - Ratificação – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 dos presentes, ratificar o contrato programa de 

desenvolvimento com a Byonritmos - Associação Juvenil. As Senhoras Vereadoras Ivone Ribeiro e 

Anabela Cardoso ausentaram-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por 

impedimento legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu toda a envolvente deste festival desde a sua criação até aos 

moldes em que agora era realizado, através da Associação Byonritmos. Salientou que o evento foi 

alargando quer em número de participantes, quer na qualidade dos conteúdos, quer no número de 

voluntários envolvidos. No seu entender, o Festival deste ano tinha sido o melhor de sempre, quer em 

termos de participação, quer em termos de projeção do nome de Baião. Pela primeira vez, disse, a 

Antena 1 patrocinou um “palco de música”, transmitiu os concertos em direto e fez uma cobertura 

global do Festival. Também pela primeira vez, o Festival Byonritmos tinha sido indicado para o prémio 

“Portugal Festival Awards”, nas categorias de “Melhor Festival não urbano”, “Melhor Festival de 

pequena dimensão” e “Contribuição para o turismo”. ------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Luís Sousa, na pessoa do Senhor Vereador Paulo Pereira, deu os parabéns pela 

iniciativa, que estava a percorrer o seu caminho, e pela paciência e persistência em esperar por 

resultados como os que agora se estavam a verificar. Acrescentou que um Festival com este formato, 

que tinha conseguido sobreviver, poderia a curto prazo divulgar o nome de Baião e trazer cada vez 

mais pessoas de todas as idades ao concelho, sublinhando, também, o grande número de voluntários 

envolvidos e que era a prova de que os jovens estavam envolvidos no projeto. -------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira salientou que os parabéns eram fundamentalmente para a Associação 

Byonritmos e o objetivo era tornar o evento autossustentável. No seu entender, o investimento da 

Câmara no evento era virtuoso, pois este era multiplicado pelos benefícios que advinham da projeção 

do nome de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Adesão do Município de Baião à Rota dos Vinhos Verdes – 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 
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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 e submeter o assunto à 

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

 

13. Adesão do Município de Baião à TUREL - Cooperativa de Turismo Cultural e Religioso – 

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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

14. Reconhecimento de Interesse Público Municipal do Projeto “Rio Ovil, Suas Levadas e 

Moinhos” para criação de um percurso pedestre – 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 

XVI 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Celebração de contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia para a 

organização dos Transportes Escolares 2013-2014 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XV 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Autorização para a criação da “Associação”, com vista à criação do Centro de Interpretação 

Ambiental de Reixela – Baião, com a denominação que resulte do certificado de 

admissibilidade emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas – 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 

XVI 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Autorização prévia genérica da Assembleia Municipal para assunção de compromissos 

plurianuais – 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 

XVII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor 

Vereador do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este 

assunto o Senhor Vereador do PSD apresentou declaração de voto. --------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Luis Sousa disse que, no seu entender, esta proposta acabava 

por desvirtuar o espírito da Lei dos Compromissos, ou seja, a fiscalização prévia por parte da 

Assembleia Municipal. Após a devida autorização, a responsável pelo Gabinete Jurídico, Dra. Paula 

Loureiro, referiu que se tratava de uma proposta prevista na lei dos Compromissos, já em vigor no 

mandato anterior, e que permitia que a Câmara pudesse resolver os assuntos mais correntes. 

Acrescentou que sem esta autorização, a ação das autarquias ficava bloqueada e não conseguiriam 

trabalhar com a eficácia e eficiência que lhes competia. -------------------------------------------------------------- 

 

18. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2014 – 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 

XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor 

Vereador do PSD, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este 

assunto o Senhor Vereador do PSD ficou de apresentar declaração de voto. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou as linhas gerais das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2014, conforme constam dos documentos constantes da proposta, designadamente 

do Relatório do Orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luis Sousa agradeceu o contacto prévio do Senhor Presidente da Câmara para que 

pudesse apresentar os seus contributos para o documento em discussão. Seguidamente, apresentou 

as suas preocupações e entendimento sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, e 

que constam da declaração de voto que apresentou e que fica apensa a esta ata. ---------------------------

Senhor Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas pelo Senhor Vereador Luís Sousa e 

disse partilhar a sua preocupação no que se referia às questões nos sectores económico e 

agropecuário, mas recordou que as autarquias estavam muito limitadas nas suas competências legais 

para poderem intervir diretamente nessas áreas. Assim, a Câmara tinha de encontrar formas indiretas 

de promoção dos nossos produtos e de dinamização da economia local, através de iniciativas como a 

Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, as Feiras 

de Produtos Locais, as Festas Concelhias, a Casa de Baião no Porto, os incentivos à criação de gado, 
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as Comemorações do Foral de Baião, entre outras. Para além disso, informou de que estava a ser 

preparada a “Carta Agrícola de Baião”, para se avaliar a aptidão dos nossos solos para cada produção 

agrícola, e iria avançar-se com o processo de certificação dos produtos locais à semelhança do que já 

se tinha feito com a Laranja da Pala e as Bengalas de Gestaçô. Em relação à rede de transportes, 

muito importante com a economia local, referiu que já tinha sido realizado um estudo pelo Pelouro dos 

Assuntos Sociais e, no seu entender, tratava-se de um assunto complexo e que merecia uma 

discussão mais detalhada por parte da Câmara a realizar numa próxima reunião. Sobre a criação de 

novos postos de trabalho referiu que se tratava de consolidações e promoções de trabalhadores e 

pessoas que já estavam a colaborar com a autarquia, sublinhando que também o emprego público 

contribuía para a dinamização económica local. Manifestou concordância, também, com a importância 

da aposta no turismo; designadamente do religioso, cultural e ambiental, para a criação de riqueza e 

projeção do nome de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscreveu-se a munícipe Liliana Pinheiro, residente no Lugar de Resende, Freguesia de Valadares, 

que deu conta da sua vontade em abrir um minimercado, juntamente com o seu pai e, por isso, 

solicitava à Câmara que o processo pudesse avançar o mais rápido possível, uma vez que se 

encontrava desempregada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Henrique Ribeiro informou de que o projeto já tinha sido aprovado na parte de 

arquitetura e especialidades e estava a avançar com toda a celeridade possível. ----------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que, dentro da legalidade, a autarquia tudo faria para 

corresponder à intenção de investimento da munícipe e desejava-lhe toda a felicidade para o seu novo 

projeto de vida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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. José Luis Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H00 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  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


