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ATA     N.º 04 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

Aos vinte oito dias do mês de fevereiro 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: -------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

Ausências: Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. José Fernando Pinho Silva, por se encontrar de 

férias e o Senhor Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, por motivos de saúde, 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 14 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 

unanimidade. Não participaram na votação o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora 
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Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, 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 Presidente da Câmara convidou os Senhores Vereadores para participarem nas iniciativas 

que se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente, o espetáculo das comemorações do Dia 

Internacional da Mulher, no dia 3 de Março, que este ano se realiza num espaço diferente, no Pavilhão 

Multiusos. Informou que esta alteração do local se deve ao facto do Auditório Municipal, local onde foi 

realizado nos anos anteriores ser pequeno para albergar, com conforto e segurança, as centenas de 

pessoas que habitualmente assistem ao evento. Salientou que este espetáculo, é um momento alto 

evocativo ao Dia da Mulher e muito especial, porque é integralmente realizado com recurso aos 

talentos da terra. Desde músicos, bailarinos e atores, os artistas baionenses preparam o evento com 

meses de antecedência e toda a comunidade se envolve. Um outro evento, nos dias 9, 10 e 11 de 

março, a realização de mais uma edição da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos 

de Baião, onde estão reunidas todas as condições para que, à semelhança dos anteriores, a iniciativa  

seja mais uma vez, um grande sucesso. Convidou os Senhores Vereadores para a abertura da feira 

na sexta-feira, dia 9, pelas 18H00. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para dar conta que o Município de Baião vai 

estar presente na edição de 2018 da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre de 28 de 

fevereiro a 4 de março. Salientou a importância desta participação, uma vez que é o maior certame 

nacional de turismo onde está uma mostra do que Baião tem de melhor ao nível do património, da 

cultura e do turismo, com o objetivo de dar a conhecer os principais atrativos do concelho a milhares 

de visitantes e de profissionais do setor. A promoção de Baião decorre no dia 2 de março, nos 

espaços da CIM, através da realização de provas de produtos locais e no espaço do turismo da Porto 

e Norte, através da realização de show cooking. Esta promoção irá contribuir para a divulgação da 

oferta turística de Baião e para a promoção da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos 

Vinhos de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia em representação dos Senhores Vereadores da bancada 

do PSD, felicitou a Câmara pelo evento que se realizou no passado dia 16 de fevereiro, o jantar vínico 

de promoção dos vinhos da sub-região de Baião, Salientou que este tipo de iniciativas são sempre de 

louvar, esperando que com esta divulgação, sejam abertas novas portas para que os vinhos de Baião 

cheguem cada vez mais longe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, o Senhor Presidente da Câmara 

acrescentou que, a participação do Município de Baião na BTL, assenta sempre na ideia de promoção 

do nosso território. Referiu que esta participação sobre o chapéu da CIM e da Turismo Porto e Norte, 

tem como base de ação o princípio de que, “todos juntos somos fortes”. Relativamente à intervenção 

da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, disse que o concelho de Baião foi o anfitrião do 3º jantar 

vínico do programa enogastronómico “TâmegaSousa Vinho Verde Wine Experience”, no restaurante de 

Tormes, da Fundação Eça de Queiroz, promovido pela CIM, cujo objetivo foi essencialmente a 

promoção dos vinhos da sub-região de Baião. Referiu que as edições anteriores foram realizadas em 

Castelo de Paiva e Celorico de Basto, sendo escolhido um Município de cada sub-região. Nesta edição 

e, para a sub-região de Baião foi escolhido o nosso Concelho para a realização do evento. Felicitou o 

Senhor Vereador dos Assuntos Económicos, José Lima, pelo seu empenho na organização do evento e 

frisou que a realização destas iniciativas em Baião, são muito importantes, não só pela oportunidade de 

promoção dos vinhos de Baião, como pelo facto de deixar aqui uma semente para o futuro. ---------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Concurso Público Internacional para aquisição de energia elétrica em regime de mercado 

livre – Agrupamento de Entidades Adjudicantes – Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa – Conhecimento  

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 tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto  ao conhecimento da 

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

 

2. Acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento – A2000, com vista ao desenvolvimento de formação profissional para 

públicos desfavorecidos – 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 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 de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000, com vista ao 

desenvolvimento de formação profissional para públicos desfavorecidos. Sobre este assunto, a 

Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, referiu que concorda plenamente com a realização de 

acordos de colaboração no âmbito da formação profissional, alertando que esta, deverá  ir de encontro 

à realidade local, de forma a que se possa tirar o maior proveito da mesma. O Senhor Presidente da 
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Câmara informou a Senhora Vereadora de que, toda a formação para o Concelho, é sempre planeada 

no sentido de adequar a formação à procura. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de denominação à Praça delimitada na Planta em anexo, de Praça Eça de Queiroz 

– Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de denominação à Praça 

delimitada na Planta em anexo à proposta, de Praça Eça de Queiroz. Sobre este assunto, a Senhora 

Vereadora, Anunciação Gouveia referiu que, se aquele espaço não possuía outra denominação, então 

faz todo o sentido que esta se venha a designar de Praça Eça de Queiroz, uma vez que todo o 

enquadramento, incluindo a estátua de homenagem, representa este escritor. --------------------------------- 

 

4. Decisão provisória quanto às: Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e 

resistência do edifício à passagem do fogo – alínea a) do nº 5 do artigo 16º da Lei Nº 76/2017, 

de 17 de Agosto e medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de ignição de 

incêndios no edifício e nos respetivos acessos - alínea b) do nº 5 do artigo 16º da Lei Nº 

76/2017, de 17 de Agosto – 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. ------------------------------------------ 

 

5. 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 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 apoio 

à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, pela ocupação de espaços na feira por feirantes 

residentes no Município e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 

 

6. Decisão definitiva da Câmara Municipal de Baião de indemnização pela cedência de área de 

terreno pertencente à Senhora D. Maria Luísa Carneiro Pinho, aquando da abertura do 

Caminho Municipal de Ligação a Quinhancelo – Ponte das Quebradas – Penela (Santa 

Leocádia) – Proposta 
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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 decisão definitiva da Câmara Municipal 

de Baião de indemnização pela cedência de área de terreno pertencente à Senhora D. Maria Luísa 

Carneiro Pinho, aquando da abertura do Caminho Municipal de Ligação a Quinhancelo – Ponte das 

Quebradas – Penela (Santa Leocádia). Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou 

que existe um conjunto de assuntos há  vários anos,  de anteriores executivos, que necessitam de 

uma resolução, pelo que, a Câmara, salvaguardando sempre as razões técnicas e jurídicas,  está 

empenhada em honrar os compromissos assumidos, como forma de dar o exemplo de pessoa de bem 

e credibilização da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Emissão de certidões de isenção de licença de autorização de utilização – Novo 

Procedimento – 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 

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 emissão de certidões 

de isenção de licença de autorização de utilização – Novo Procedimento. Sobre este assunto, o 

Senhor presidente da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os 

esclarecimentos solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 Horas. E para constar se lavrou a 
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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 _________________________________________ 


