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ATA     N.º 05 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017 
 

Aos oito dois dias do mês de março de dois mil e dezassete, 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

Ausências: Senhora Vereadora Ivone Abreu Ribeiro, por se encontrar em representação do Município 

em dois programas do Porto Canal, para promoção da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e 

dos Vinhos de Baião e o Senhor Vereador Carlos Maria Pinto Pereira, por motivos de ordem 

profissional, 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  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 22 de Fevereiro de 2017, 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 

 
 
A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para fazer referência a dois eventos que ocorreram 

recentemente com grande sucesso. O Desfile de Carnaval no passado dia 26 de fevereiro, o qual 

envolveu um grande numero de participantes,  proporcionando momentos de grande animação e 

divertimento, e com muita gente a assistir, facto pelo qual, o Município e toda a organização ficaram 

muito satisfeitos. As Comemorações do Dia Internacional da Mulher, no passado dia 4 de março, no 

Auditório Municipal, onde os baionenses foram presenteados com um grande espetáculo de música 

dança e teatro,  todo realizado com  artistas de Baião, o que mostrou que Baião tem grandes talentos. 

Salientou que o Auditório se tornou bastante pequeno para a dimensão do número de pessoas que 

estavam a assistir, pelo que, de futuro terá de ser pensado um outro local para a sua realização. Deu 

conta ainda que,  a ação promocional sobre a Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos 

de Baião, que decorreu ontem (7 de março) no Porto Welcome Center, a maior loja interativa de 

turismo do país, correu muito bem. Acrescentou ainda que, nesta ação promocional também estiveram 

presentes vários produtores de Baião e a Pensão Borges, bem como algumas Unidades Hoteleiras do 

Porto para conhecerem os nossos produtos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
O Senhor Vereador José Lima, usou da palavra para dar conta de algumas iniciativas importantes para 

o Concelho de Baião, nomeadamente a Feira do Fumeiro,  do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de 

Baião,  nos dias 10, 11 e 12 de Março,  no Lugar do Tijelinho e que à semelhança dos anos anteriores, 

será, certamente mais um grande sucesso. Salientou ainda a participação do Município de Baião em 

articulação com a CIM  e o Turismo do Porto e Norte,   na BTL, entre os dias 15 e 19 de março, como 

sendo mais uma grande oportunidade para promover o nosso Concelho, uma vez que é um evento 

muito abrangente para o Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente, agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e aproveitou 

para convidar todos os presentes para participarem nos eventos que se realizarão nas próximas 

semanas, nomeadamente:  mais uma edição da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos 

Vinhos de Baião, nos dias 10, 11 e 12 de março, com abertura oficial no dia 10 e março, às 18H30, 

onde decorrerá conjuntamente a 10ª Edição Stock Off,  organizada pela Associação Empresarial de 

Baião com o apoio da Câmara Municipal de Baião; a Sessão de Esclarecimento “Potencialidades da 

Região e Apoio ao Investimento PDR 2020”, no dia 11 de março, pelas 18H00 na  Junta de Freguesia 

de Ancede,  ação promovida pelo CLDS; Sessão de Esclarecimento “Principais Observações fiscais 

com impacto na agricultura e o regime forfetário do IVA”, no dia  18 de março, pelas 10H00, nos 

Serviços Municipais de Santa Marinha do Zêzere,  ação promovida  também pelo CLDS; duas 

iniciativas a realizar no âmbito  do dia do pai, 19 de março: visita ao Mosteiro de Santo André de 

Ancede  e jogos lúdicos, entre as 11H00 e as  15H00, com entrada gratuita  para os pais 
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acompanhados de filhos  até aos 14 anos e Banhos Livres na Piscina Municipal Coberta, entre as 

9H45 e as 12H00, também com entrada gratuita para pais acompanhados de seus  filhos; I Encontro 

do Boccia Sénior, no dia 22 de março, entre as 14H30 e as 18H00, no Pavilhão Multiusos de Baião, 

organizado pela Câmara Municipal de Baião. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 
1. Cedência da sala de formação exterior do Auditório Municipal à AEB – Associação  

Empresarial de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Património Cultural, 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, aprovar a cedência da sala de formação 

exterior do Auditório Municipal à AEB – Associação  Empresarial de Baião. ------------------------------------ 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à AEB – Associação  Empresarial 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 AEB – Associação Empresarial de Baião. ----------------------------------------------------------------- 

 
3. Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de Baião – Comemorações do 43º 

Aniversário de 25 de Abril – 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 a Atribuição de Distinções Honoríficas do 

Município de Baião nas Comemorações do 43º Aniversário de 25 de Abril. ------------------------------------- 

 
4. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Baião e a AAON – Associação de 

Amigos da Orquestra do Norte – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 o acordo de formação 

prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Minuta de Acordo de 

Colaboração entre o Município de Baião e a AAON – Associação de Amigos da Orquestra do Norte. --- 
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5. Acordo de Desenvolvimento Cultural à Associação Desportiva de Ancede – Rancho 

Folclórico  – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

dos presentes, aprovar o Acordo de Desenvolvimento Cultural à Associação Desportiva de Ancede – 

Rancho Folclórico. O Senhor Vereador José Lima ausentou-se da sala, não participando na discussão 

e votação da proposta, por impedimento nos termos do CPA. ------------------------------------------------------- 

 
6. Subsídio aos Agrupamentos de Escolas para Financiamento das Atividades do Plano Anual 

para 2016/2017 – 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 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 o subsídio aos 

Agrupamentos de Escolas para Financiamento das Atividades do Plano Anual para 2016/2017. --------- 

 
7. Atribuição de apoio financeiro à Paróquia de Santa  Maria de Teixeiró – 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 Paróquia 

de Santa  Maria de Teixeiró. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião destinado às Iluminações Natalícias do 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 

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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado às Iluminações Natalícias do 

ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião (PP) – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente 
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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 alteração ao Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Baião (PP). A Câmara mais deliberou submeter o assunto à 

aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10.  Acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Superior de Comunicação, Administração e Turismo do Instituto Politécnico de Bragança e a 

estagiária Maria Patrícia Pereira – 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, a Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do Instituto Politécnico de 

Bragança e a estagiária Maria Patrícia Pereira.  ------------------------------------------------------------------------- 

 

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 16H00 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 
 

OS VEREADORES 

 
______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


