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ATA     N.º 04 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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: -------------------------------------------- 

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 08 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. Não participou na votação, a Senhora Vereadora Anabela Rodrigues Cardoso,  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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para relembrar que no próximo fim de semana se irá 

realizar mais um Desfile de Carnaval nas ruas da Sede do Concelho, convidou todos os presentes a 

assistirem e até a participarem, salientando que serão momentos de grande animação e diversão  em 

toda a Vila de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador José Lima, cumprimentou todos os presentes e deu conta de algumas atividades 

importantes para o Concelho de Baião, que decorrerão nas próximas semanas 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. Salientou que a realização deste evento ao longo dos anos, tem sido uma aposta 

ganha na promoção dos nossos produtos endógenos e na gastronomia do Concelho. Disse que é um 

evento que traz a Baião mais de dez mil visitantes que dão um grande impulso à economia local, que 

depois também se reflete ao longo do ano, na medida em que, os visitantes  gostando do que o 

Concelho tem para oferecer, acabam por contribuir para a sua divulgação, através da recomendação 

de visitas a outros amigos. Espera assim, que este evento,  seja, mais uma vez,  uma grande mostra 

dos produtos locais e que a restauração e os nossos produtores continuem a mostrar o que de melhor 

se faz em Baião. Relembrou ainda, a realização de mais um evento importante a decorrer na 

Freguesia de Ancede, o Desfile de Carnaval de Ancede/2017, no próximo dia 28 de fevereiro, desde o 

Largo do Convento até ao Parque de Jogos, a partir das 15H00, organizado pela Associação 

Desportiva de Ancede em parceria com a Junta de Freguesia.  ----------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu Ribeiro usou da palavra  para comunicar  que, tal como já havia 

informado, no próximo dia 4 de março se realizará mais um evento no âmbito das Comemorações do 

Dia Internacional da Mulher, destacando que esta efeméride faz sentido, uma vez que, infelizmente, 

ainda  é preciso assinalar alguma desigualdade que existe, apesar dos progressos verificados ao 

longo dos anos, há ainda um longo caminho a percorrer. Disse que será um espetáculo variado com a 

participação de muitos baionenses de diversas faixas etárias, sendo, por isso, uma forma de mostrar 

os grandes talentos que existem neste Concelho e que, aproveitam  esta oportunidade  para mostrar 

as sua apetências artísticas e presentear os baionenses com um  grande espetáculo na área da 

música, dança e teatro. Realçou que este evento é realizado em regime de voluntariado à semelhança 

dos anos anteriores, será certamente um grande momento, pelo que, convidou todos os presentes a 

assistirem a este grande evento no Auditório Municipal. --------------------------------------------------------------       

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo, cumprimentou os membros do executivo e colaboradores da 

Autarquia, bem como,  os Alunos e Professores do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil presentes 
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na Sala que assistiam à Reunião de Câmara, dizendo que é com muito agrado que vê o interesse 

destes alunos em conhecer melhor a vida cívica. Tendo em conta o aproximar do calendário da 

realização do Rali de Portugal, a Senhora Vereadora, questionou o Senhor Presidente sobre as razões 

desta prova não passar este ano em Baião. Disse não compreender, uma vez que, o ACT – Automóvel 

Clube de Portugal sempre referiu que o troço de Baião era considerado o melhor troço do Norte, 

tendo, por isso, solicitado os devidos esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou os membros do Executivo, colaboradores, bem como 

os Alunos e Professores do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil presentes na sala para 

assistirem à Reunião de Câmara, aos quais explicou o modo de funcionamento da Câmara e destas 

reuniões. Reiterou os convites formulados pelos Senhores Vereadores para as iniciativas que irão 

decorrer nas próximas semanas, salientando que são atividades muito importantes para a 

dinamização da economia local, alem de serem momentos de grande animação e convívio, dando 

como exemplo o Carnaval que é uma festa feita de todos e para todos. Destacou ainda que estas 

iniciativas revestem-se não só de uma forma lúdica, mas também de uma vertente promocional do 

Concelho. Considerou também ser uma forma de transmitir, uma imagem positiva do Concelho e de 

atrair milhares de visitantes a Baião, que depois de maravilhados com o que o Concelho tem para 

oferecer, voltam ao longo do ano, contribuindo assim para melhorar o comércio local, bem como para 

a criação de emprego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente, aproveitou para convidar todos os presentes para participarem nos eventos que 

se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: II Semana da Saúde, nos dias 22, 23 e 24 de 

fevereiro, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Baião, com o apoio da Câmara Municipal; o 

Baile de Carnaval a realizar no próximo dia 25 de fevereiro, pelas 22H00, na Associação Desportiva de 

Ancede; o Desfile de Carnaval organizado pela Câmara Municipal de Baião, pelas ruas da Vila de 

Baião, no dia 26 de fevereiro, a partir das 14H00; o Ateliê de Carnaval, no dia 27 de fevereiro, na Sala 

de Leitura de Santa Marinha do Zêzere, das 10H30 às 12H30 e na Biblioteca Municipal de Baião das 

14H30 às 16H30; o Desfile de Carnaval de Ancede, no dia 28 de fevereiro, desde o Largo do 

Convento até ao Parque de Jogos, a partir das 15H00; as Comemorações do Dia Internacional da 

Mulher, dia 4 de março, no Auditório Municipal de Baião, pelas 21H30m; ainda no âmbito desta 

comemorações, no dia 8 e março, na Piscina Municipal Coberta, atividades entre as 09H00 e as 

12H30 e das 15H00 às 21H00, com entrada livre para todas as utentes do sexo feminino;  e, a 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 às 18H30. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à intervenção da Senhora Vereadora Fátima Azevedo 

sobre a não passagem da edição do Rali de Portugal deste ano por o Concelho de Baião, explicou que  
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quando decorreu a reunião para a aceitação da passagem do Rali, com o ACP,  o Município de Baião 

não aceitou as condições que lhe foram impostas para a passagem da prova. Salientou que não foi 

por falta de interesse por parte do Município, pois, desde 2014 que esteve sempre na linha da frente e 

enveredou todos os esforços para que o Rali de Portugal passasse em Baião. Acrescentou, que 

quando o Rali deixou de se fazer no Algarve, havia um sentimento de que esta prova era mais 

valorizada no Norte, e, por isso o Município de Baião foi dos mais interessados desde a primeira hora. 

Esclareceu que em 2015 tudo correu pelo melhor e conforme ficou acordado com o ACP, tendo sido 

mesmo um grande sucesso, quer a prova, quer o vídeo promocional de Concelho. Naquela altura 

foram valorizados os troços de Baião, nomeadamente a passagem da prova pela Serra da Aboboreira 

e pela Serra do Marão. O Município comprometeu-se a comparticipar a prova com a quantia de 42 mil 

euros, além de se responsabilizar pelo apoio logístico, segurança da prova, bem como a preparação 

dos troços e a colocação de rails, sendo que, assegurar a transmissão da prova na TV seria da 

responsabilidade do ACP, tal como aconteceu. Depois no ano de 2016, as condições impostas para a 

passagem da prova foram essencialmente as mesmas, com a alteração da prova não ser transmitida 

via TV, não acarretando, por isso, mais custos para a Câmara, uma vez que os rails já tinham sido 

colocados no ano anterior. Para o ano de  2017, se o ACP nos tivesse assegurado as mesmas 

condições de 2015, a Câmara teria assumido logo o compromisso, acontece que não foi possível 

estabelecer o compromisso nos mesmos termos e, por isso, não foi possível chegar a um acordo. A 

Autarquia está empenhada em cumprir os compromissos que tem com os baionenses e não poderá 

pôr isso em causa, para ter cá o rali a todo o custo. Tendo em conta que este ano decorrem as 

eleições autárquicas seria mais confortável para a Autarquia não ter de deixar de ter o rali este ano, 

contudo, há compromissos estabelecidos que não podem ser postos em causa, por exemplo em 2016 

Baião comparticipou com o valor de 42 mil euros, enquanto que a Câmara do Porto comparticipou a 

prova no valor de 500 mil euros e este ano também não terá o rali na cidade. Frisou que este ano a 

opção foi esta, contudo, em 2018 se o ACP optar pelas mesmas condições de 2015, o Município de 

Baião estará de portas abertas para receber esta prova que é, efetivamente um evento muito 

importante para a dinamização do território e da economia local. Destacou ainda, que as condições 

impostas pelo ACP não foram compatíveis com as do orçamento  da Câmara, sendo que, o Executivo 

faz a sua gestão em função dos seus compromissos e responsabilidades com os baionenses. 

Informou que os troços de Baião continuam a ser valorizados e a prova disso, é que apesar do Rali de 

2017 não passar em Baião, o Município está a ser confrontado com a possibilidade das grandes 

marcas mundiais virem a Baião utilizar os nossos troços para a realização de treinos. Como será o 

caso da equipa Skoda Motorsport que esteve em Baião, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, tendo a 

equipa escolhido os troços da Aboboreira para preparar as próximas provas do Campeonato do 

Mundo. Esta será também uma forma de promover o Concelho, até porque a  equipa da Skoda é 

composta por 25 elementos, entre mecânicos, diretores e pilotos que ficaram  alojados numa unidade 

hoteleira de Baião, além de que, a revista Auto-Sport, ainda esta semana, publicou noticias sobre os 

treinos realizados em Baião. Acrescentou que a Skoda é responsável pela segurança dos troços e 
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pela contratação de equipas de socorro/ambulâncias, pagando ainda as taxas de utilização das 

estradas do concelho, e que, depois do Município ter sido abordado para a realização destes treinos, 

nos próximos meses, outras equipas de topo poderão visitar o concelho para realizar treinos do 

mesmo tipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

Ainda a este respeito, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo, informou que a sua opção não seria a 

mesma e que sem dúvida optaria pela passagem da prova em Baião, sendo que é uma prova que traz 

milhares de pessoas ao Concelho de Baião. Neste contexto, solicitou ao Senhor Presidente que 

esclarecesse  qual o valor que o Município gastou com a realização da Prova de Motonáutica da Pala, 

do ano passado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara, reiterou que em relação à prova do rali de 2015, houve um conjunto 

de questões financeiras e logísticas que foram objeto de uma candidatura ao Turismo do Porto e 

Norte, na qual fizeram parte 13 Municípios. Para além disso, a transmissão na TV dos troços foi muito 

importante, sendo que,  o impacto a nível nacional e internacional, foi bastante significativo. Relembrou 

ainda, que antigamente o Turismo de Portugal apoiava o Rali de Portugal, quando a prova era 

realizada no Algarve, depois passou para o Norte e o apoio passou a ser prestado pelo Turismo Porto 

e Norte. Lembrou mais uma vez que em 2017, quando foram negociadas as condições exigidas pelo 

ACP, estas não eram compatíveis com o que o Município apresentou, além de que, a transmissão dos 

troços pela TV era um dos objetivos  mais importantes para Autarquia, como veiculo promocional do 

Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Relativamente à Prova de Motonáutica, o Senhor Presidente esclareceu que, esta tem a componente 

de Prova de Campeonato do Mundo, em Formula 2, e que a Autarquia apoiou com a comparticipação 

monetária através de uma candidatura Nacional  ao Porto e Norte, bem como com a atribuição de um 

subsídio no valor de 10 mil euros, ao Clube Náutico de Ribadouro, para a realização das suas 

atividades, incluindo a prova de Motonáutica, sendo que, o apoio concedido pela Câmara para a 

realização da Prova de Motonáutica englobou um total de cerca de 24.000 Euros.  --------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo,  lamentou que Baião tivesse perdido esta prova e informou 

que se o  Executivo fosse PSD, teria cedido nas condições impostas e que entre a realização da Prova 

de Motonáutica e o Rali, de longe, optaria pela passagem do Rali por Baião, uma vez que considera 

que este evento desportivo traz muito mais pessoas a Baião do que a Prova de Motonáutica. 

Lamentou ainda, que o Executivo não tenha tido mais condições para ir mais além. ------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara registou o que a Senhora Vereadora Fátima Azevedo referiu e 

lamentou que em anos anteriores, o PSD não tenha pensado da mesma forma, uma vez que, o 

discurso que hoje faz não é muito compatível com as considerações tecidas aquando da discussão e 
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aprovação da Conta de Gerência, em relação à despesa corrente. Por isso, espera que em Abril, 

quando forem discutidas as contas, não digam que a Câmara tem uma despesa corrente elevada, o 

que não poderia aceitar, é que, por vezes, dá jeito aceitar e outras vezes não. Reiterou mais uma vez 

que, se as condições fossem as mesmas de 2015, o Município não hesitaria, dado o interesse que a 

prova tem para o Concelho, mas, não sendo elas as mesmas, o Município de Baião colocou em 

primeiro lugar o respeito pelos compromissos assumidos com os baionenses. Terminou, dizendo que 

não se pode ter o Rali a passar por Baião a todo o custo. ------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 

1. Cedência do Auditório Municipal de Baião ao Rancho Folclórico de Baião – 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 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 ao 

Rancho Folclórico 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. Celebração de acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião, a Margem e os Estagiários José Carlos Magalhães Teixeira, Mónica 

Sofia Teixeira Pinto e Marco Emanuel Barros Ribeiro – 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 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, ratificar o acordo de formação prática em contexto 

de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Margem e os Estagiários José Carlos Magalhães 

Teixeira, Mónica Sofia Teixeira Pinto e Marco Emanuel Barros Ribeiro. ------------------------------------------ 
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4. Celebração de acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião, a Escola Básica de Eiriz-Baião e as  Estagiárias Marcela Patricia 

Cardoso da Silva e Rute Daniela Valente da Silva – 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 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 Escola Básica de Eiriz-Baião e as  Estagiárias Marcela Patricia Cardoso da Silva 

e Rute Daniela Valente da Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Celebração de acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e os 

Estagiários Armando Manuel da Rocha Pinto, Miguel João da Silva Soares e Vitor Hugo 

Soares dos Santos  – 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 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 o acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e os Estagiários 

Armando Manuel da Rocha Pinto, Miguel João da Silva Soares e Vitor Hugo Soares dos Santos. -------- 

 

6. Minuta de contrato de comodato entre o Município de Baião e a Associação de Escoteiros de 

Portugal – Grupo 233 de Baião da Sala da Casa de Chavães – 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 minuta de contrato de comodato entre o 

Município de Baião e a Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 233 de Baião, da Sala da Casa 

de Chavães. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação “Os 

Alegrinhos” – Associação Desportiva e Cultural do Ingilde – 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 minuta de acordo de colaboração entre a 
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Câmara Municipal de Baião e a Associação “Os Alegrinhos” – Associação Desportiva e Cultural do 

Ingilde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia 

de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 

minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia de Baião.  

 

9. Atribuição de apoio (financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 

10ª Edição da Feira de Stock Off – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 

atribuição de apoio (financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 10ª Edição 

da Feira de Stock Off. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – Ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes no Município – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 apoio 

à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – Ocupação de espaços na feira por feirantes 

residentes no Município. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia 

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

 

11. Ratificação – Letter of Intent – Douro’s Inland Waterway 2020 – Phase III – 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, ratificar a Letter of Intent – Douro’s Inland Waterway 

2020 – Phase III. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – 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 e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com a Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião. Sobre este assunto a Senhora Vereadora Fátima Azevedo solicitou 

alguns esclarecimentos, designadamente sobre o apoio psicológico prestado a trabalhadores e 

familiares mencionado no Plano de Atividades da Associação dos Trabalhadores da Câmara. O 

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que esta Associação desenvolve várias atividades do foro 

social, como é do conhecimento geral, disponibilizando bens à população e material escolar, às 

pessoas mais carenciadas. Explicou que um dos membros da Direção desta Associação, é o Dr. 

Joaquim Santos, Psicólogo Clinico, pelo que, considera natural que este Técnico, preste o apoio 

psicológico, sem qualquer oneração, aos trabalhadores e familiares da Autarquia, em situações 

vulneráveis das suas vidas e que  necessitem deste tipo de apoio.  ----------------------------------------------- 

 

13. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Associação de Concertinas do Lameirão – 

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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com a Associação de Concertinas do 

Lameirão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo – Associação de Modalidades Inovadoras 

do Gôve – 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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo com a Associação de Modalidades 

Inovadoras do Gôve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

15. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  
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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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. -------------------------------------------- 

 

16. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Ecosimbioses – Associação Ambiental e 

Cultural do Vale de Ovil – 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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com a Ecosimbioses – Associação 

Ambiental e Cultural do Vale de Ovil . -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Milénio Jovem – 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 XVII 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 Milénio Jovem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva 

de Ancede – 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 XVIII 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 a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a 

Associação Desportiva de Ancede . O Senhor Vereador José Lima ausentou-se da sala, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento nos termos do CPA. ------------------- 
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19. Empreitada “Centro Escolar de Santa Cruz do Douro” – Defeitos da obra: Decisão definitiva 

da Câmara Municipal de Baião, como dono da obra, de acionar a garantia bancária existente 

para a cobertura das responsabilidades do empreiteiro na reparação de várias anomalias – 

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 

XIX 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 Decisão definitiva da Câmara Municipal 

de Baião, como dono da obra do “Centro Escolar de Santa Cruz do Douro”,  de acionar a garantia 

bancária existente para a cobertura das responsabilidades do empreiteiro na reparação de várias 

anomalias. Sobre este assunto a Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou ao Senhor 

Presidente da Câmara se a garantia bancária era suficiente para cobrir todos os defeitos da obra. O 

Senhor Presidente da Câmara, respondeu que para o assunto ser presente ao Executivo para 

aprovação, certamente foi feito o estudo dos defeitos da obra e respetivos custos.  Tendo em conta 

que o Senhor Adjunto, Dr. Azeredo, estava presente na Sala e era conhecedor do processo em causa, 

complementou a informação do Senhor Presidente, respondendo que tem conhecimento de que esta 

garantia cobrirá todas as anomalias da obra. Contudo, o Senhor Presidente da Câmara informou a 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo de que, se precisar de mais algum esclarecimento adicional, 

poderia dirigir-se aos respetivos serviços para consultar o processo da obra.----------------------------------- 

 

20. Concurso público para aquisição de energia elétrica – Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes – Ratificação do ato de prorrogação de prazo para apresentação de propostas 

– 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 

XX 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 ato de prorrogação de prazo para 

apresentação de propostas do concurso público para aquisição de energia elétrica do Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia 

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

 

21. Pedido de destaque de parcela de terreno, sita em Amoreira, Freguesia de Santa Marinha do 

Zêzere, em nome de Pedro Jorge Pinto de Carvalho – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 
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reproduzida no anexo XXI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão e atendendo aos pareceres técnicos, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o pedido de destaque de parcela de terreno, sita em Amoreira, Freguesia de 

Santa Marinha do Zêzere, pertencente a Pedro Jorge Pinto de Carvalho.  --------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período interveio a Senhora Professora, Maria Clara de Sá Couto Wildschutz, Tutora das 

Sessões de Apoio Tutorial,  do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, em representação dos 

restantes tutores que se encontravam na Sala de Reuniões a assistir à Reunião de Câmara, com um 

grupo de alunos das turmas 8ª-D, 6º-A, 6º-B e 9º-B , Tutorandos do Programa de Apoio Tutorial. 

Depois de explicar aos Membros do Executivo, a forma como funciona este programa de apoio a 

alunos com algumas dificuldades de aprendizagem, bem como de comportamento social, solicitou em 

nome de todos os tutores e tutorandos, apoio para a realização de uma visita de estudo à 

Universidade do Minho – Departamento (Escola) de Psicologia – Grupo Universitário de Investigação 

em Autorregulação (Instituto de Educação e Psicologia). Acrescentou que o grande objetivo desta 

visita de estudo consistia essencialmente, em levar os alunos da Tutoria a melhor compreenderem a 

sua realidade, a se empenharem mais e melhor nas atividades escolares, a verem a escola com 

outros olhos” e a perceberem que por detrás das sessões da Tutoria está toda uma engrenagem de 

profissionais a trabalharem para eles e por eles. Informou que os Tutores solicitaram autorização ao 

Grupo Universitário de Investigação, que, conjuntamente com a Direção Geral de Educação 

proporciona formação adequada aos tutores responsáveis por grupos de tutorandos, tendo aquela 

entidade autorizado a visita de estudo para o dia 15 de Março entre as 13H30 e as 17H30. Disse que 

este pedido de apoio deve-se ao facto desta visita de estudo implicar a deslocação dos alunos a 

Braga, e os mesmos, não terem condições financeiras para assegurar o transporte, pelo que, solicita a 

titulo de apoio, a disponibilização por parte da Câmara de uma viatura e respetivo condutor, para cerca 

de 25 pessoas, 4 tutores  e 20 tutorandos. A Senhora Professora destacou ainda, que este programa 

de apoio já está a produzir efeitos, nomeadamente na melhoria do interesse escolar dos alunos e no 

comportamento perante os colegas e professoras. Salientou ainda, que neste grupo se encontra 

também um aluno voluntário, que não precisando deste tipo de apoio, inscreveu-se como voluntário, o 

qual tem feito um bom trabalho e ajudado muito os colegas. -------------------------------------------------------- 

 

Depois da exposição apresentada,  interveio, um Tutorando Voluntário, o Ewan Ferreira, reiterando 

que esta visita de estudo é extremamente importante para o grupo, pelo que, aproveitou para reforçar 

o pedido de apoio para o transporte até à Universidade do Minho. ------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções e concordou com a importância deste tipo 

de programas de apoio aos alunos. Referiu que, anualmente, a Câmara apoia os três Agrupamentos 

de Escolas do Concelho, com uma verba para este tipo e atividades. Disse que a Câmara está sempre 

disponível para ajudar, e que, certamente, em colaboração com a Direção da Escola será encontrada 

uma solução para satisfazer o pedido solicitado. ------------------------------------------------------------------------ 

 

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 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 _________________________________________ 


