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ATA     N.º 02 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2018 

 

Aos vinte quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

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

 

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 10 de janeiro de 2018, 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 à semana da leitura que 

decorreu entre o dia 15 e 20 de janeiro, salientando que esta iniciativa foi organizada pela Rede de 

Bibliotecas de Baião, que para além da Biblioteca Municipal integra as Bibliotecas dos Agrupamentos 

Escolares e a Biblioteca da Fundação Eça de Queiroz. Referiu que este projeto tem como objetivo 

desenvolver a cultura da leitura e o gosto pelos livros e pretende alterar a médio e longo prazo, a 

consciencialização e a importância da palavra escrita. Acrescentou que do programa desta iniciativa 

constaram atividades e livros para todos os gostos, encontros com escritores, contadores de histórias, 

diálogos sobre leitura e livros, visionamento de filmes, sessões de leitura, peças de teatro, oficinas ou 

tertúlias. A sessão de encerramento desta semana decorreu no auditório municipal, que contou com a 

participação dos agrupamentos escolares, tendo sido apresentadas várias atividades, de onde se 

destaca o livro da Ajudaris, que integra histórias escritas pelos alunos de Baião. Referiu-se também ao 

Encontro Concelhio de Cantadores de Janeiras, que irá decorrer no dia 27 de janeiro no Mosteiro de 

Santo André de Ancede, pelas 21H30, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Baião, em 

parceira com a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, tendo convidado todos os presentes 

para a participação e divulgação do evento. Informou ainda que, na próxima semana estarão de visita 

ao nosso Concelho os representantes de Mairie de Cormeilles en Parisis, Madame Nicole LANASPRE 

(Vice-Presidente) e Monsieur Bernard RIVY (Vereador da Cultura e Património), no sentido de melhor 

conhecerem o nosso território para uma possível geminação entre Baião e aquela cidade, dados os 

seus pontos em comum, nomeadamente o vinho e a cultura. Convidou todos os presentes para 

participarem na apresentação do livro “A minha causa” do jogador baionense Ricardo Monteiro, mais 

conhecido por Tarantini, no dia 31 de janeiro, às 21h00, no Auditório Municipal de Baião. Por fim, 

informou que no próximo dia 11 de Fevereiro, pelas 14H00, se realizará mais um Desfile Concelhio de 

Carnaval, na Vila de Baião, o qual terminará com a atuação do grupo “O Estaleiro”, na Praça Heróis do 

Ultramar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente interveio para informar os presentes que o Edifício dos Campus Social vai 

acolher os serviços da CPCJ de Baião, sendo que esta mudança irá permitir melhores condições de 

trabalho. Disse que esta mudança irá decorrer já na próxima semana e que oportunamente o Senhor 

Presidente visitará as instalações e convidará os Senhores Vereadores para participarem nesta visita. 

Informou que no próximo dia 4 de Fevereiro, irá decorrer no Auditório Municipal, pelas 16H00, uma 

palestra motivacional e humorística, por Marine Antunes, com a apresentação do livro “Cancro com 

Humor”, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Baião em parceria com a Santa Casa da 

Misericórdia de Baião e a UCC de Baião. Lembrou também, a receção no dia 4 de fevereiro, pelas 

17H00, do grupo de Voluntários da Universidade Católica, no âmbito da missão país. Convidou todos 

os presentes para a apresentação de mais um livro de poesia, da autoria do Dr. Carlos Azeredo, que 
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irá decorrer no dia 10 de Fevereiro, pelas 16H30, na loja Interativa de Turismo. Por fim, informou que 

já estão a ser ultimadas as comemorações habituais do Dia Internacional da Mulher, e que, 

oportunamente será oficializada a data do evento. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta de mais uma ação promocional do Concelho, 

estando presente, mais uma vez, no Salão Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense e 

levando os nossos produtos ao País Vizinho. Disse que o Município de Baião, vai marcar presença no 

Xantar, que irá decorrer entre o dia  31 de janeiro e 4 de Fevereiro, em Ourense, na região da Galiza, 

em Espanha. Informou que no dia 1 de fevereiro, a qualidade das carnes e dos vinhos baionenses 

será posta à prova e a missão está a cargo da Quinta da Covela. O Chef baionense António José 

Queirós Pinto, apresentará um showcooking.  Salientou que aproveitando a grande visibilidade deste 

evento, o Município de Baião irá, também, promover e divulgar a Feira do Fumeiro e do Cozido à 

Portuguesa que decorre entre os dias 9 e 11 de março, na vila de Baião. Sublinhou que nesta 19ª 

edição do certame, vai ter Portugal como país convidado e o Município de Baião irá ser integrado num 

stand de promoção da Turismo Porto e Norte de Portugal. Destacou que este Xantar é um dos 

maiores e mais importantes certames gastronómicos realizados na Península Ibérica que atrai, ano 

após ano, milhares de pessoas até ao recinto da Expourense, transformando aquele espaço num 

grande centro de restauração e numa oportunidade única para despertar o interesse turístico dos 

muitos visitantes, e por isso, Baião não deixará de aproveitar mais este grande evento, para promover 

o nosso território, os nossos produtos e a nossa gastronomia.------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Henrique usou da palavra para dar conta de que, na sequencia do assunto 

abordado na reunião de 27-12-2017 sobre a atualização da tabela das tarifas do serviço de gestão 

resíduos sólidos urbanos, e dado que a ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e 

Resíduos) impõe aos Municípios a aplicação das Tarifas de Resíduos Sólidos Urbanos a todos os 

utilizadores, a Câmara tem estado a trabalhar na aplicação destas tarifas. Disse que, no Concelho de 

Baião, apesar de toda a população ter acesso a este serviço, estas tarifas apenas eram aplicadas aos 

consumidores de água e saneamento. Assim, estamos a trabalhar para que brevemente todos os 

munícipes independentemente de terem, ou não, água ou saneamento, paguem a tarifa de resíduos 

sólidos urbanos, cujos valores previstos a aplicar serão, de 2,78 euros e 8,58 euros para o setor 

doméstico e não-doméstico, respetivamente. Informou que, para isso, estão a ser enviadas cartas aos 

munícipes em questão, acompanhadas de um formulário para ser preenchido e devolvido através do 

envelope RSF, que também é enviado juntamente com a carta. Salientou que poderão acontecer 

algumas situações em que os munícipes que já pagam a fatura do lixo, recebam também esta carta, 

para isso devem os mesmos preencher, também, o formulário para evitar dupla faturação. Alertou que 

estas situações podem ocorrer, se o imóvel e a fatura de abastecimento de água não se encontrarem 

registadas com o mesmo nome. Informou também que na referida carta, os munícipes são alertados 

para o facto dos proprietários dos imóveis arrendados preencherem os formulários com os dados dos 
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arrendatários, para que a fatura não seja emitida em nome do proprietário do imóvel, mas sim, do 

arrendatário. Referiu ainda que, foi realizada uma reunião com os Presidentes de Junta, no sentido de 

informar sobre o procedimento, para sensibilizar para a colaboração no apoio aos munícipes para 

preenchimento dos formulários e para prestar esclarecimentos explicando que se trata de uma maior 

justiça e igualdade no pagamento das tarifas. Terminou dizendo que, depois desta informação, espera 

que todos os membros do Executivo possam prestar qualquer explicação e/ou esclarecimentos, sobre 

este assunto, que lhes sejam solicitados. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, no seguimento da intervenção do Senhor Vereador Henrique 

Gaspar Ribeiro, disse que tem tido conhecimento, de que existe algum desconforto, relativamente à 

aplicação da referida tarifa, às habitações dos emigrantes que se encontram desabitadas e estarão 

sujeitas à aplicação dessa tarifa, assim como ao nível das empresas em que o valor é significativo. 

Alertou que, seria de todo o interesse, estudar e estar atentos a estas situações, para que esta medida 

tenha um acolhimento tão consensual, quanto o que foi aqui discutido na reunião. Lembrou que 

existem situações, em que o Executivo tem que estar atento, sem prejuízo dos munícipes, para que 

todo o processo decorra com a normalidade esperada. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Henrique lembrou que o custo anual da Câmara com este serviço ronda os 580 mil 

euros e estima-se que a receita apenas cubra 60% deste valor, sendo que, os restantes 40% são 

assumidos pelo Município. Em relação ao problema das casas que se encontram fechadas, disse que 

deverá ser analisado caso a caso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento da exposição apresentada pelo Senhor Vereador Henrique, sobre o pagamento das 

tarifas de recolha dos resíduos urbanos, o Senhor Presidente da Câmara, complementando a 

explicação, salientou que, durante muito tempo os serviços não tinham condições absolutamente 

justas para procederem à aplicação destas tarifas, daí a opção de suspender este pagamento aos 

munícipes que não eram consumidores de água. Deu como exemplo, situações de locais onde não era 

feita a recolha e as pessoas injustamente pagavam a referida tarifa. Acrescentou que por uma questão 

de justiça, houve necessidade de se fazer uma incursão pelo território, analisando caso a caso, de 

forma a aplicar esse pagamento, só às pessoas que tinham recolha de resíduos. Disse ainda que, com 

certeza irão surgir algumas dificuldades, nomeadamente em saber a identificação das pessoas que 

vivem em algumas habitações e as casas que se encontram vazias, grande parte do ano, sendo que, 

nestas situações, tal como o Senhor Vereador referiu, será feita uma análise caso a caso. Informou 

também que a ERSAR se encontrava já há algum tempo a estudar estas situações, uma vez que, era 

um problema a nível nacional. Muito recentemente aquela entidade encontrou uma fórmula muito 

simples de resolver o problema, indexando um valor que é a média mensal das faturas do ano 

anterior, impondo, por isso, essa obrigação aos Municípios, tendo por base o princípio do 

utilizador/pagador. Em relação às empresas, apesar de serem muto poucas, obviamente que o 

procedimento será o mesmo, de outra forma não poderia ser, até porque se trata de um problema para 
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introduzir justiça na aplicação destas tarifas. Pediu a todos os Senhores Vereadores para, em caso de 

serem abordados por munícipes que estejam nestas situações, contribuírem prestando os 

esclarecimentos necessários, sendo que para todas situações haverá uma solução. Espera por isso, 

que todos contribuam para que o processo decorra de forma suave, sem grandes contendas. ------------ 

Por fim, o Senhor Vereador Henrique informou que, independentemente do número de pessoas de 

cada habitação, o valor a aplicar será o mesmo, dado que se trata da aplicação de uma tarifa indexada 

ao consumo médio mensal registado no ano anterior, no concelho de Baião. ----------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Abate de Bens Corpóreos do Património Municipal – Conhecimento  

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

 

2. Transferência de Bens Corpóreos – Conhecimento 

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

 

3. Autorização prévia genérica, da Assembleia Municipal, para assunção de compromissos 

plurianuais durante o ano de 2018 – 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 autorização prévia genérica, da 

Assembleia Municipal, para assunção de compromissos plurianuais durante o ano de 2018 e submeter 

o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2017 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 declaração dos 

compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2017 e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017 

– Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador 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 declaração dos 

pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017 e submeter o assunto à 

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

 

6. Autorização para aumento temporário dos fundos disponíveis – Pedido Nº 01/2018 – 

Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador 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, ratificar a autorização para 

aumento temporário dos fundos disponíveis – Pedido Nº 01/2018.------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de 

Santa Cruz do Douro para cedência da EB1 de Porto Ferrado – 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 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 Câmara Municipal de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro para cedência da EB1 

de Porto Ferrado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Universidade do 

Porto, com vista ao desenvolvimento de atividades em prol da sensibilização do mundo 

académico para a importância da empregabilidade – 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 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 protocolo de colaboração 

entre a Câmara Municipal de Baião e a Universidade do Porto, com vista ao desenvolvimento de 

atividades em prol da sensibilização do mundo académico para a importância da empregabilidade.------ 
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9. Venda de uma parcela de terreno, com a área de 838,25 m2, sita na Zona Industrial do Gôve, 

Freguesia do Gôve – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a venda de uma parcela de terreno, com a 

área de 838,25 m2, sita na Zona Industrial do Gôve, Freguesia do Gôve. A Câmara mais deliberou 

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

 

10.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de desafetação de terreno, 

com a área de 5 966,80m2, na CRRA (Comissão Regional de Reserva Agrícola), no âmbito de 

um Projeto de TER – Hotel Rural - Que consiste na ampliação de um equipamento turístico 

Hotel Rural na propriedade denominada “Casa da Lavandeira” e pavimentação de acessos, 

na Freguesia de Ancede e Ribadouro, Concelho de Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, 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 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de desafetação de terreno, com a área de 

5 966,80m2, na CRRA (Comissão Regional de Reserva Agrícola), no âmbito de um Projeto de TER – 

Hotel Rural - Que consiste na ampliação de um equipamento turístico Hotel Rural na propriedade 

denominada “Casa da Lavandeira” e  pavimentação de acessos, na Freguesia de Ancede e 

Ribadouro,  Concelho De Baião. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 

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

 

11.  Procedimento concursal comum para constituição de Relação Jurídica de Emprego Público 

por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – 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 o procedimento concursal comum para 

constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado – Reserva de 

Recrutamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião – 

Ano de 2018 – 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 atribuição do Fundo de Maneio à 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião – Ano de 2018. ------------------------------------------ 

 

 

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 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 Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

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

  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 
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