CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 05

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2018
Aos catorze dias do mês de março 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 -----------------------------------------------------------------------------Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia -------------------------------------------------------------

Ausências: Senhora Vereadora Anabela Cardoso, por se encontrar em representação do Município
em Coimbra, para apresentação do Simplex +, com a Secretária de Estado da Modernização
Administrativa e o Senhor Vereador José Manuel Lima Soares, por motivos de natureza pessoal, 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 28 de fevereiro de 2018, cuja leitura foi dispensada por a
mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por
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unanimidade. Não participaram na votação os Senhores Vice-Presidente da Câmara, José Fernando
Pinho Silva e Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, por não terem estado presentes 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

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para deixar um alerta no sentido da Câmara
proceder ao contacto com as entidades oficiais relacionadas com a limpeza das florestas, uma vez que
o prazo termina já no dia 15 de março. Referiu que, embora haja vontade por parte dos proprietários
em efetuar as referidas limpezas, as condições adversas provocadas pelo ao mau tempo que se fez
sentir nos últimos tempos, não têm permitido que as mesmas tenham sido realizadas em tempo útil, e
por isso, dar cumprimento ao estipulado pela lei. Sublinhou que seria de todo o interesse que a
Câmara tomasse as devidas diligências, para que as entidades responsáveis pela fiscalização e
averiguação sejam complacentes na aplicação de multas e permitam que os proprietários sejam
compensados com mais tempo para dar cumprimento ao exigido pela lei, sendo que, os mesmos
estão interessados em cumprir, apenas foram constrangidos por efeito de fatores externos. ---------------

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia elogiou o envolvimento da Câmara nas comemorações do
Dia Internacional da Mulher, e, referiu que tal como a Câmara, também os Vereadores do PSD estão
envolvidos e sensibilizados para iniciativas como esta que muito contribuem para a valorização do
papel importante da mulher na sociedade. Sugeriu que fossem promovidos mais debates sobre a
violência doméstica e igualdade de género, uma vez que, ainda hoje, acontecem com mais frequência
do que se espera de uma sociedade desenvolvida. --------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para deixar um registo, por ter estado ausente do país nas
Comemorações do Dia Internacional da Mulher e um profundo agradecimento a todos quantos direta
ou indiretamente se envolveram na realização do espetáculo evocativo destas comemorações, pela
primeira vez realizado no Pavilhão Multiusos, o que só por si já constituía um enorme desafio. Disse
que teve conhecimento de que a iniciativa, foi mais uma vez, um grande sucesso, com uma massiva
participação do público, cerca de 800 a 1000 pessoas e envolvendo mais de 100 artistas baionenses.
Salientou que o grande objetivo destas comemorações é que um dia não seja necessária a sua
realização por força do avanço civilizacional e cultural colocar no mesmo pé de igualdade os homens e
as mulheres nas diversas dimensões da vida, acabando de vez com a exclusão de que muitas
mulheres ainda são vítimas. Referiu que o Município assinalou esta efeméride também com outras
duas iniciativas, uma arruada em que participaram os alunos dos 3 agrupamentos escolares do
concelho e outra em que foram solicitados aos agrupamentos de Escolas, às IPSS e aos Cursos de
Formação Profissional textos livres alusivos ao dia da Mulher. Mais disse que estes textos já foram
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recolhidos e estão a ser tratados para a publicação de um e-book. Destacou a importância destas
atividades, no sentido de levar os mais novos a refletir sobre estas questões e referiu que a celebração
desta data, muito tem contribuído para a consciencialização pública acerca da desigualdade
económica e social persistente entre géneros, a qual é urgente eliminar por via da aposta na
educação, na cultura e na igualdade de oportunidades e de cidadania. Deixou ainda uma segunda
nota sobre a assinatura de um protocolo de cooperação no passado dia 8 de março, na Reitoria da
Universidade do Porto, o qual visa apoiar a empregabilidade e a fixação dos jovens licenciados no
município. Informou que a cerimónia contou, também, com a participação da Secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, bem como dos Reitores das
Universidades do Porto, Trás-os-Montes e Alto Douro, Vigo e Universidade Católica Portuguesa –
Centro Regional do Porto. Salientou a importância da assinatura deste protocolo de cooperação, tendo
como objetivos o apoio e a promoção da empregabilidade de estudantes e recém-graduados,
sobretudo como forma de fomentar a aproximação entre as empresas e a universidade a custo zero.
Por último, o Senhor Vice-Presidente fez referência ao sucesso que foi a 13ª Edição da Feira do
Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, realizada no passado fim de semana,
frisando que apesar do mau tempo, as pessoas não quiseram perder um dos maiores certames
gastronómicos realizados no distrito do Porto e da Região do Tâmega e Sousa. Destacou que o
evento, à semelhança dos anos anteriores, voltou a atrair milhares de visitantes ao Concelho e a
assumir-se como uma verdadeira mostra do melhor que o concelho produz, e a prova disso foi a
grande enchente de visitantes que proporcionou os três dias de promoção económica e do nome de
Baião pela positiva. Enalteceu a participação dos produtores e dos empresários da restauração, que
apesar das condições adversas que se fizeram sentir, proporcionaram a atração de muito público e a
passagem de autocarros pela Vila de Baião que procuraram os nossos produtos locais. Referiu que o
modelo do certame, continua a fazer grande sucesso e a proporcionar casa cheia, pelo que, o mesmo
deve continuar com os ajustamentos próprios que as dinâmicas exigem. Terminou a sua intervenção,
felicitando o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, pela sua
disponibilidade em marcar presença no evento que visitou, tendo cumprimentado, um a um, todos os
produtores presentes na feira e teve oportunidade, no final, de saborear os produtos baionenses. ------O Senhor Presidente da Câmara em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia
sobre a limpeza dos terrenos, disse que nas várias reuniões realizadas pelas entidades e em que
participou tem alertado para a sensibilização das mesmas no que toca às dificuldades subjacentes em
cumprir os prazos estipulados pela lei. Informou ainda, ter conhecimento de que as entidades, nesta
fase, não irão penalizar os proprietários pelo não cumprimento, no entanto, serão alertados para a
obrigação e responsabilização do cumprimento da legislação. Referiu que é notório que as pessoas
estão empenhadas em fazer a limpeza dos terrenos e sobretudo têm a noção do perigo que isso
poderá provocar na época dos incêndios. Disse que em relação ao Município de Baião e ao plano
elaborado pela Comissão da Defesa da Floresta, está no bom caminho e que o mesmo será cumprido,
Minuta da Ata N.º 05 da Reunião Ordinária de 14.03.2018
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500 # Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt # Web. www.cm-baiao.pt

3/7

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara
no entanto, só a partir do dia 15 de março é que a Autarquia terá a noção exata do que já foi limpo
pelos proprietários e perante isso, elaborar um plano que irá dar resposta aos que não procederam às
respetivas limpezas. Sublinhou que os próximos 15 dias serão decisores para o Município perceber
efetivamente a dimensão do problema, para depois, tomar as devidas providências. ------------------------Relativamente à intervenção do Senhor Vice-Presidente, quando se referiu ao evento das
Comemorações do Dia Internacional da Mulher, realçou o facto de ser mais um êxito e do espetáculo
ter sido realizado no Pavilhão Multiusos, local onde muito mais pessoas puderam assistir de forma
confortável ao evento. Deixou o seu reconhecimento a todo um conjunto de pessoas que se
envolveram na organização e nos proporcionaram, mais uma vez, um grande espetáculo. No que
respeita à assinatura do protocolo de cooperação

com a Universidade do Porto referiu a sua

importancia, na medida em que a aproximação da Universidade do Porto a Baião, irá permitir, não só
a identificação das competências e necessidades mais procuradas pelo mercado empresarial, como
também a aplicação de recursos da instituição que podem apoiar o desenvolvimento no concelho.
Quanto à realização da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, disse que
tudo já foi dito, que foi mais um sucesso, e que, apesar do mau tempo e dos alertas dados pela
comunicação social as pessoas não deixaram de visitar Baião. Sublinhou o importante papel dos
produtores e restaurantes presentes no certame, alegando que os produtos são muito importantes,
mas o serviço prestado aos visitantes também o é. Por fim, deixou um reconhecimento a todos os
colaboradores da Câmara que estiveram envolvidos na organização do evento e se empenharam para
que o mesmo fosse mais uma vez, um grande sucesso. -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara convidou todos os membros do executivo para participaram nas
iniciativas que se irão realizar nas próximas semanas, nomeadamente: Dia do Pai, no dia 18 de março,
na Piscina Municipal Coberta de Baião, das 09H45 às 12H00, com entrada livre para os pais que se
façam acompanhar pelos filhos, organizada pela Câmara Municipal de Baião; Dia 21 de março, o 2º
Encontro Municipal de Boccia, no Pavilhão Multiusos de Baião, das 14H00 às 18H00, organizado pela
Câmara Municipal de Baião; também dia 21 de março, o Dia Mundial da Poesia e Dia Internacional da
Floresta, na Biblioteca Municipal de Baião, pelas 18H00, organizado pela Câmara; Municipal de Baião;
o Ateliê de Páscoa, no dia 29 de março, na Biblioteca Municipal de Baião, das 14H00 às 17H00,
organizado pela Câmara Municipal de Baião; dia 31 de março, o espetáculo com entrada gratuita,
Baião a Rir, no Auditório Municipal de Baião, pelas 21H30, com os Comediantes Presentes: Hugo
Sousa, Carlos Vidal, Joana Santos, João Freitas e apresentador Pedro Pedrosa, evento organizado
pela Câmara Municipal de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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1. Missão País 2018 – Avaliação do impacto social da iniciativa através de questionário enviado
aos participantes diretos – Conhecimento
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 I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------2. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião – CLDS-3G –
Integrar 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 o acordo a cedência do
Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião, entidade promotora do Programa CLDS3G – Integrar Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Atelier de Páscoa do Programa CLDS-3G “Integrar Baião” – 2018 – 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 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 e aceitar a receita
advinda da parceria na dinamização do Atelier de Páscoa de 2018 levada a efeito pelo Programa
CLDS-3G “Integrar Baião”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Justificação Notarial do Prédio Urbano, sito na União das Freguesias de Campelo e Ovil –
Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV
à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de justificação Notarial do
Prédio Urbano, sito na União das Freguesias de Campelo e Ovil. -------------------------------------------------5. Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 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
abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado. Sobre este assunto, o Senhor
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Presidente da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os
esclarecimentos solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Apoio ao Clube Náutico de Ribadouro
para 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, 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 o Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo de Apoio ao Clube Náutico de Ribadouro para calendarização da Prova do Campeonato
do Mundo de Motonáutica F2. O Senhor Vice-Presidente ausentou-se da sala não tendo participado na
votação, em virtude de pertencer aos corpos sociais da entidade. Sobre este assunto o Senhor
Vereador Miguel Dinis Correia felicitou o Clube Náutico de Ribadouro pela realização de mais uma
prova de motonáutica, uma vez que é mais uma iniciativa importante para o Concelho e para a
dinamização da economia local. Solicitou ainda ao Senhor Presidente da Câmara alguns
esclarecimentos sobre o funcionamento da prova e se existe algum estudo comparativo sobre o
impacto económico do Concelho da Prova de Motonáutica e o Rali de Portugal, não retirando,
contudo, a importância da realização das duas provas para Baião. Sublinhou o seu acordo na
realização destas duas provas, considerou que ambas são louváveis para o Concelho e defendeu a
vinda do rali, quando isso for possível, e, até de outras iniciativas que valorizem o Concelho. O
Senhor Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos solicitados e referiu que gerir é fazer
opções, salvaguardando sempre os compromissos assumidos. ----------------------------------------------------

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
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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 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
_____________________________________________

OS VEREADORES
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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