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ATA     N.º 06 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos vinte e 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ausências: Senhoras Vereadoras Ivone Abreu Ribeiro, por se encontrar em representação do 

Município no I Torneiro de Boccia Sénior, realizado no Pavilhão Multiusos de Baião e Maria de Fátima 

Azevedo, 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. Não participou na votação, o Senhor Vereador, Carlos Maria Pinto Pereira,  por não ter 
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estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para dar conta de que no passado domingo, dia 19 

de março, a Câmara assinalou o Dia do Pai, com a realização de atividades variadas e promotoras do 

contacto entre pais e filhos. De manha, a abertura da Piscina Municipal Coberta com entrada gratuita 

na vertente “Banhos Livres”, entre as 09H45 e as 12H00, aos pais acompanhados dos seus filhos. E, à 

tarde no Mosteiro de Santo André, em Ancede, a realização de visitas guiadas e jogos lúdicos, 

designadamente o jogo do Pau no Lagar e a Corrida de Almudes, onde se verificou uma participação 

bastante significativa. Salientou a realização de mais uma ação de promoção do Concelho com a 

deslocação à BTL, onde foi recriada a História de Baião, num espaço de excelência para a promoção 

turística, com bastante público a assistir. Realçou ainda esta deslocação à BTL, como uma grande 

oportunidade de promover os nossos produtos, bem como as potencialidades do Concelho e do nosso 

Território. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador José Lima, usou da palavra para se congratular com o sucesso que foi mais uma 

edição da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, que ao contrário do que 

era dito por algumas pessoas, nomeadamente alguns membros da Assembleia Municipal, que o 

modelo estava ultrapassado. Sendo que, o que se veio a verificar, foi precisamente o contrário, um 

grande sucesso, que apesar de não estar presente a TV, superou todas as expetativas, com milhares 

de visitantes, fazendo, por vezes filas de espera nos restaurantes do espaço da feira e milhares de 

quilos de fumeiro vendidos. Realçou que o novo desenho do espaço e a possibilidade de os visitantes 

poderem utilizar a Internet no telemóvel com ligação através da Wireless, também contribuíram para 

uma maior satisfação das pessoas que nos visitaram para conhecerem o que de melhor sabemos 

fazer em Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: dia 25 de março, assinalado o Dia Verde do Município, pelas 10H00, com a 

plantação de árvores, junto ao Centro de Saúde de Santa Marinha do Zêzere, onde estarão presentes 

as escolas de infantes e cadetes dos Bombeiros Voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zêzere; 

também no dia 25, as comemorações do Dia do Município, com um programa variado,  composto pela  

realização de uma Jornada para celebrar a Identidade Baionense, designada por “Caminhos e 

Percursos a partir de Baião”, cuja abertura decorrerá pelas 15H00, no Auditório da Escola Secundária 

de Baião, seguida de uma atuação conjunta da Banda Marcial de Ancede e da Banda de Música da 
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Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, pelas 15H30, e, uma sessão com a presença de 

testemunhos baionenses com percursos profissionais notáveis, nomeadamente, o Professor e Escritor, 

António Mota, o Árbitro Internacional da FIFA, António Almeida e o Futebolista Profissional, Ricardo 

Vaz Monteiro – “Tarantini”, cuja moderação estará a cargo da Jornalista, Susana Ferrador, o 

encerramento terá lugar pelas 17H30 com a atuação das Bandas Musicais; no dia 1 de abril, pelas 

08H30 a realização do Passeio TT, organizado pelo Moto Clube Baionense e com o apoio da Câmara 

Municipal; no dia 7 de abril, pelas 19H00, uma sessão de Yoga, na Biblioteca Municipal de Baião, 

organizada pela Câmara Municipal; e, no dia 8 de Abril, pelas 14H00, a apresentação do Livro, da 

autoria de Carlos Azeredo, Fantasmas e Fantasias. ------------------------------------------------------------------- 

  

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 

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

Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e as estagiárias Vânia Rodrigues e Ana 

Catarina 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 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 o acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e as estagiárias Vânia Rodrigues e Ana 

Catarina Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Atribuição de apoio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio ao 

Centro Social de Santa Cruz do Douro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 apoio ao 

Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. -------------------------------------------------------------- 
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4. Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas 

para a execução das obras de ampliação da Capela Mortuária da Freguesia – 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 proposta foi retirada da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------ 

 

5. Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas 

para a requalificação da Praça Camilo Castelo Branco (também conhecida por Praça dos 

Escritores) – 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 dos presentes, aprovar a atribuição de subsídio à 

Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas para a requalificação da Praça 

Camilo Castelo Branco (também conhecida por Praça dos Escritores). A Câmara mais deliberou 

submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------- 

 

6. Constituição do direito de superfície sobre o edifício da Escola EB1 de Ancede, pelo prazo 

de 30 anos, a favor da Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro, destinado à instalação do 

Centro de Relação Comunitária 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 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 constituição do direito de superfície sobre 

o edifício da Escola EB1 de Ancede, pelo prazo de 30 anos, a favor da Junta de Freguesia de Ancede 

e Ribadouro, destinado à instalação do Centro de Relação Comunitária de Ancede e Ribadouro. A 

Câmara mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------- 

 

7. Minuta de protocolo de cooperação entre o Município de Baião e os profissionais de táxi no 

âmbito da colocação de publicidade turística nos respetivos veículos de transporte de 

passageiros – 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 VII à presente ata. A  proposta foi retirada da ordem  de trabalhos.  

 

8. Projeto de regulamento de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros – transporte em táxi – do Município de Baião – Proposta  
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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 o 

projeto de regulamento de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros – transporte em táxi,  do Município de Baião. ----------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio ao Clube Náutico de Ribadouro para pagamento da calendarização da 

Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2 – 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 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 ao Clube Náutico de Ribadouro destinado ao pagamento da 

calendarização da Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2. ---------------------------------------- 

 

10.  Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Clube Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de 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 X à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o  Clube Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil.  -------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município e Baião e o CECAJUVI – 

Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia – Associação de 

Solidariedade Social, para desenvolvimento de uma parceria no âmbito do transporte 

escolar de alunos sírios para o Agrupamento de Escolas de Eiriz (Centro Escolar de Eiriz e 

EB 2,3 de Eiriz) – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XI 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de colaboração a 

celebrar entre o Município e Baião e o CECAJUVI – Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos 

de Santa Leocádia – Associação de Solidariedade Social, para desenvolvimento de uma parceria no 
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âmbito do transporte escolar de alunos Sírios para o Agrupamento de Escolas de Eiriz (Centro Escolar 

de Eiriz e EB 2,3 de Eiriz).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Neste período interveio a Senhora Maria Elisa Ferreira de Almeida, residente na Rua do Grandal, 

Casa nº 4, Freguesia e Campelo e Ovil, Concelho de Baião. Esta munícipe informou o Executivo de 

que foi colocada relva encostada à parede da sua habitação, e desde então, derivado ao sistema de 

rega, começaram a aparecer manchas de humidade no interior da mesma. Disse que já procedeu ao 

seu arranjo, mas que, deveria ter sido a Câmara a responsabilizar-se pelos danos causados. Referiu 

que já tinham ido ao local dois Engenheiros da Câmara averiguar a situação e que desde então não 

recebeu qualquer informação. Disse também que já abordou o responsável pelos jardins, Senhor 

David Monteiro e que este tem conhecimento da situação. Acrescentou que a sua vida é muito difícil, 

derivada aos graves problemas relacionados com o seu estado de saúde, bem como as dificuldades 

económicas e financeiras que atravessa. Por fim, solicitou que a Câmara a reembolsasse do valor 

gasto na reparação dos danos causados à sua habitação e que na medida do possível lhe fosse 

atribuída uma ajuda para fazer face às despesas com a alimentação e com os medicamentos que 

necessita de tomar diariamente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente ouviu atentamente a exposição da Senhora D. Elisa Almeida e prometeu 

averiguar a situação. Informou-a de que no final da reunião iria ser recebida pelo responsável do 

Gabinete de apoio à Família, Dr. Joaquim Santos, a fim de se averiguar a sua situação e ver qual a 

melhor forma de poder ajudar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 15H30 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 


