
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 09 da Reunião Ordinária de 09.05.2018 
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                                                                                                          1/7 

 
 
 

ATA     N.º 09 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2018 

 

Aos nove dias do mês de maio 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 26 de abril 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 participou na votação o Senhor Vereador, Henrique Gaspar Ribeiro, 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 cumprimentou todos os presentes e interveio para dar conta 

da deslocação de uma delegação de Baião à cidade de Cormeilles-en-Parisis, tendo  como objetivo 

avaliar as potencialidades e  pontos comuns  que sirvam os interesses de ambos os lados, para uma 

eventual geminação entre os dois municípios. Referiu que foi uma experiencia muito interessante 

durante os 3 dias, onde a delegação baionense teve oportunidade de visitar os pontos mais 

importantes daquela cidade, como o Forte de Cormeilles, Salão das Artes 2018, zona industrial de 

Cormeilles, Museu Réunis, Igreja de Saint Martin, Teatro de Cormeilles, Piscina Municipal, Escola 

Profissional, Escola Jules Verne, Unidade de Autismo, Complexo desportivo de Cormeilles. Salientou 

que se trata de uma realidade muito diferente da nossa, a cidade francesa fica situada a cerca de  17 

Km de Paris, com cerca de 23 mil habitantes, onde existe uma grande concentração de serviços que 

facilitam a vida das pessoas. Acrescentou ainda que,  a delegação de Baião participou numa  festa da 

Comunidade Portuguesa, na cidade de Frette sur Seine e numa receção oficial com a presença do 

Vice-cônsul Português em Paris, João Alvim, Michaël Martins, Presidente da Associação de 

Portugueses em Cormeilles, o escritor português Manuel do Nascimento, entre outras individualidade 

e entidades. Terminou dizendo que depois de todos os contactos efetuados e da deslocação das 

delegações dos dois países, ficaram estabelecidas as linhas bases de um entendimento para uma 

possível geminação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra para deixar o registo de um voto de 

congratulação pela atribuição do Prémio Norte Empreendedor Carreira, ao empresário baionense, 

Engº Álvaro Carrilho Belo e representante da Empresa Indumeca e entregue na cerimónia de 

encerramento do Projeto Novo Rumo a Norte, realizada no passado dia 17 de abril, na Exponor de 

Matosinhos. Deixou a sua manifestação de agrado pela atribuição deste prémio, bem como pelo facto 

de um baionense estar ligado a uma grande empresa de sucesso, como é a Indumeca. -------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio dizendo que todos os Membros do Executivo se 

associavam ao voto de congratulação e manifestação de agrado apresentado pelo Senhor Vereador 

Miguel Dinis Correia, pela atribuição do Prémio Norte Empreendedor Carreira, ao empresário 

baionense, representante da Empresa Indumeca, Engº Álvaro Carrilho Belo. ---------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores. 

Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso sobre a deslocação da Delegação 

de Baião à cidade francesa de Cormeilles-en-Parisis, referiu que é importante que uma eventual 

geminação não fique só no papel e na fotografia, porque as geminações só fazem sentido se houver 
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resultados práticos desse intercâmbio para ambos os municípios. Fez referência ao paralelismo 

Cormeilles-Paris e Baião-Porto, destacando áreas de desenvolvimento que constituem apostas fortes 

de ambos os municípios, como é o caso da educação, formação, juventude, terceira idade, a 

qualidade ambiental ou a qualidade de vida. Aludiu ainda,  ao facto das pessoas  com Paris tão perto, 

procurarem a cidade de Cormeilles para fruir e viver, sinal de que valorizam estes aspetos. Da mesma 

forma, diz não ter  dúvidas,  de que essas mesmas pessoas, também irão gostar de Baião, enquanto 

destino turístico de qualidade. Salientou ainda o facto de, os representantes franceses se terem 

mostrado muito satisfeitos quanto à possibilidade de geminação entre os dois municípios lembrando o 

leque de possibilidades e potencialidades que encontraram em Baião, aquando da sua deslocação, 

elogiando o património natural, cultural, paisagístico, arqueológico, literário, gastronómico, turístico e 

humano que Baião possui. Informou também que, depois destes contactos e visitas, ficaram, assim, 

identificadas as linhas de base do eventual acordo, a que se seguirá um período de estabilização, 

análise e decisão final dos respetivos órgãos municipais competentes, prevendo-se que o processo 

possa ficar concluído até ao final do ano. Realçou que, a efetivar-se esta geminação, será bom para o 

nosso município e para a nossa população. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Relativamente à atribuição do Prémio Norte Empreendedor Carreira, ao empresário baionense, 

representante da Empresa Indumeca, Engº Álvaro Carrilho Belo, disse que todo o Executivo 

subscrevia o voto de congratulação apresentado, tal como o Senhor Vice-Presidente já havia referido. 

Sublinhou que a atribuição deste prémio é motivo para que todos fiquem satisfeitos, pois, tudo o que 

valoriza os nossos empresários, é bom para todos nós e para o Concelho, ainda mais que, aquela 

empresa  completa este ano, 40 anos de vida. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para participarem e divulgarem 

os eventos e iniciativas que se irão realizar nas próximas semanas, nomeadamente: A visita do Exmo. 

Senhor Secretário de Estado da Proteção Civil, Eng.º José Artur Neves, no dia 11 de maio, sexta-feira, 

com Receção na Câmara Municipal (Gabinete do Presidente), pelas 15H30, seguindo-se uma visita 

aos trabalhos de gestão de combustíveis na faixa de proteção (100 metros) em torno da Zona 

Industrial de Baião, pelas 15H45 e uma visita a trabalhos de execução de fogo controlado integrados 

no Plano Intermunicipal de Fogo Controlado da Serra da Aboboreira (Baião, Amarante e Marco de 

Canaveses), pelas 16H15, terminando esta visita com uma reunião de trabalho na Câmara Municipal 

com a Direção e Comando das duas Corporações de Bombeiros do Concelho (Baião e Santa Marinha 

do Zêzere), pelas 17H00; Noite dos museus, dia: 19 de maio, sábado, pelas 20H30, no Museu 

Municipal de Baião, organizada pela Câmara Municipal de Baião, destinada à população em geral; 

Sarau de Dança, dia 19 de maio, sábado, pelas 21H00, no Pavilhão Multiusos de Baião, cuja entidade 

organizadora é a Câmara Municipal de Baião e destinado à população em geral; e, a apresentação do 

livro “Crisálida” do escritor Carlos Queirós, no dia 25 de maio, sexta-feira, Loja Interativa de Turismo 

de Baião, organizada pela Câmara Municipal de Baião, cujo público alvo é toda a população. ------------ 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Protocolo de Estágio de Observação entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão de Lamego e a Estagiária Cátia Rafaela Pereira – 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 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 Protocolo de Estágio de Observação 

entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e a 

Estagiária Cátia Rafaela Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Acordo de Formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil e os estagiários Andreia Soares, Emanuel Costa, Fábio 

Carvalho, João Alves, José Costa, Justino Carvalho, Leandro Ribeiro e Tiago Vieira – 

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 Formação em contexto 

de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a escola Básica e Secundária de Vale de Ovil e os 

estagiários Andreia Soares, Emanuel Costa, Fábio Carvalho, João Alves, José Costa, Justino 

Carvalho, Leandro Ribeiro e Tiago Vieira. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Protocolo de Cooperação entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Município de Baião 

no âmbito do Sistema Nacional da Defesa da Floresta Contra Incêndios – Ratificação – 

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 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 Protocolo de Cooperação entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Município de Baião 

no âmbito do Sistema Nacional da Defesa da Floresta Contra Incêndios. Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os 

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

 

4. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo destinado ao Plano de 

Atividades de 2018 – Associação Cultural e Recreativa do Gôve – 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 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 Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo destinado ao Plano de 

Atividades de 2018 com a Associação Cultural e Recreativa do Gôve. Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os 

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

 

5. Fixação de preço para venda de merchandising de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do pelouro da Cultura e do Património Cultural, 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 

proposta de fixação de preço para venda de merchandising de Baião. ------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de Apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira 

Franca 2018 – 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 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 Atribuição de Apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira 

Franca 2018 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos 

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Apoio Financeiro à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede – Festas 

em honra de Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz/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 

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 o Apoio Financeiro à Comissão Fabriqueira 

da Paróquia de Santo André de Ancede – Festas em honra de Nossa Senhora de Ao Pé da 

Cruz/2018. Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo 

da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. -------------------------------------------------------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 09 da Reunião Ordinária de 09.05.2018 
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                                                                                                          6/7 

8. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Gastão Coutinho Freire D’ Almeida – 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 

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 Acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Gastão Coutinho Freire D’ Almeida. 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 15H50 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


