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ATA     N.º 13 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2018 

 

Aos onze dias do mês de julho 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 27 de junho 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 a Senhora Vereadora Maria da Anunciação Coutinho 

Gonçalves Gouveia, 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 fazer 

referência à iniciativa que decorreu nos dias 29 e 30 de junho, “Virar a Mesa do Avesso”, em Tormes, 

Santa Cruz do Douro. Destacou que foram dois dias dedicados à gastronomia e literatura, em que a 

iniciativa, foi, mais uma vez, um sucesso, tendo assim, cumprido o que estava estipulado. Fez ainda 

referência à apresentação do livro “Baião em Torno das memórias Paroquianas de 1758”, da autoria 

de Pedro Nuno Vieira, no passado dia 7 de Julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Sublinhou 

a importância de mais um volume, o sétimo de uma série de 10, que compõem a coleção “Em Torno 

de Baião: Contributos para a História Económica e Social de Baião”. Acrescentou que esta obra além 

de se debruçar sobre o património do território de Baião e a sua paisagem cultural, proporciona 

também uma visão da evolução histórica do Concelho desde a pré-história até à atualidade, podendo 

assim, contribuir para uma estratégia de como traçar o futuro. Por fim, lembrou mais uma vez, o 

período de candidaturas que está a decorrer no âmbito do programa de voluntariado jovem para a 

natureza e florestas, programa gerido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), sendo 

a Câmara Municipal de Baião parceira do programa e entidade promotora. O programa visa incentivar 

a participação de jovens no desafio que é a preservação da natureza e da floresta e reduzir assim, o 

flagelo dos incêndios e destina-se aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de 

idades com condições de idoneidade para o exercício do voluntariado. Apelou aos Senhores 

Vereadores para divulgarem este programa e caso conheçam jovens que cumpram estes requisitos, 

podem os mesmos fazer a sua inscrição no respetivo site. ----------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente cumprimentou a Mesa e os Senhores Vereadores, depois fez referência a 

algumas atividades que decorreram recentemente, nomeadamente a última fase das Olimpíadas do 

Desporto da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, no dia 30 de junho, tendo Baião sido o 

concelho escolhido para receber esta iniciativa no Multiusos. As provas tiveram lugar no sábado e 

participaram atletas federados e não federados, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, 

provenientes dos 11 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-

TS). Ao todo contabilizaram-se cerca de 500 pessoas, entre atletas, treinadores e dirigentes, incluindo 

o senhor primeiro secretário da CIM, Dr. Telmo Pinto. Salientou que estas olimpíadas foram muito 

participadas e que tiveram como objetivo principal a promoção da prática de atividade física e do 

intercâmbio desportivo, bem como o convívio entre a comunidade desportiva juvenil do Tâmega e 

Sousa. Referiu-se também a uma outra iniciativa que decorreu no passado dia 5 de Julho, o Convívio 

“Viver Baião”, o qual proporcionou um dia diferente aos cerca de 300 seniores do concelho, onde não 

faltou a música, baile, teatro, jogos e muito convívio entre todos. Disse que, para além das atividades 

já referidas, os cidadãos seniores tiveram ainda ao seu dispor a Unidade Móvel de Saúde e com ela 

uma equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde, que analisou, entre outros, 
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os índices de glicemia e do colesterol e realizou outras pequenas consultas aos participantes no 

evento. Sublinhou que foi uma grande satisfação proporcionar momentos de encontro e de convívio 

aos cidadãos seniores, e, por isso, é que a Câmara tem tido a preocupação de organizar atividades e 

encontros que promovam um envelhecimento ativo e saudável às pessoas destas faixas etárias. 

Deixou o seu agradecimento à equipa dos Assuntos Sociais, bem como às Instituições de 

Solidariedade Social do Concelho, da Unidade de Cuidados na Comunidade de Baião e das Juntas de 

Freguesia, pelo apoio prestado nesta iniciativa. Referiu que o Contrato Local de Desenvolvimento 

Social - Terceira Geração "Integrar Baião" (CLDS-3G), em parceria com a Câmara Municipal de Baião 

e a Incubadora Regional de Inovação Social (IRIS), realizou um workshop no passado dia 7, 

especialmente dirigido a elementos das Direções das Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

técnicos e Membros das Juntas de Freguesia. Salientou que a Câmara está sempre disponível para 

apoiar iniciativas de informação e formação dos quadros dirigentes, ao nível destas instituições 

parceiras. Por fim, mencionou uma outra iniciativa, a apresentação do Plano Integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar à Comunidade Educativa Baionense, promovida pela Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em parceria com a Câmara Municipal de Baião, no passado dia 9 

de julho. A apresentação do plano decorreu no Auditório da Escola Básica e Secundária de Vale de 

Ovil e contou com a presença de 40 participantes, entre docentes, não docentes e responsáveis pelas 

associações de pais. Destacou o facto desta ação ter sido das mais participadas, que já se realizaram 

ao nível da Comunidade Intermunicipal. Informou ainda que, este Plano é um importante instrumento 

de promoção do sucesso educativo. Importa agora, que as escolas, no quadro da sua autonomia, 

nomeadamente pedagógica, o assumam e integrem no seu planeamento, de modo a cumprirem a 

exigente missão de educar cidadãos capazes de enfrentarem com sucesso os desafios que a 

aprendizagem e a vida lhes reserva. Realçou que a autarquia estará sempre disponível para incentivar 

e promover o sucesso escolar do concelho de Baião, em articulação com os agrupamentos de 

escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para fazer referência ao encontro de hipoterapia, recebido no 

Centro Hípico de Baião, onde cerca de uma centena de cidadãos portadores de deficiência viveram, na 

manhã do dia 29 de junho, momentos de diversão e de recreio. Os cavalos fizeram as delícias dos 

utentes do Centro de Atividades Ocupacionais de Mesquinhata e de Chavães pertencentes à Santa 

Casa da Misericórdia de Baião, da Santa Casa da Misericórdia de Resende, das IPSS Cercimarco 

(Marco de Canaveses), Cercimarante (Amarante) e da Associação de Solidariedade Social de Cinfães. 

Estes cidadãos puderam praticar a hipoterapia, um método terapêutico e educacional, que utiliza os 

andamentos do cavalo com o objetivo de promover o desenvolvimento psicológico e motor de crianças 

e de indivíduos com necessidades educativas especiais. Salientou ainda que esta é uma das 

iniciativas promotoras do bem estar global das pessoas portadoras de incapacidades, visando também 

o enriquecimento das suas competências pessoais, sócio emocionais, ou seja, uma prioridade para o 

desenvolvimento social do concelho de Baião e apenas possível de concretizar com a sinergia e a 
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parceria de todas as instituições com responsabilidade e competência nesta matéria. Referiu que as 

portas do Centro Hípico estarão sempre abertas para todas as instituições do concelho de Baião e dos 

concelhos vizinhos, na medida em que aquele espaço pode proporcionar momentos de grande 

felicidade a pessoas tão especiais como estas. Depois, referiu-se à primeira reunião do Conselho 

Consultivo Municipal do atual mandato, que decorreu no passado dia 7 de julho. Além da tomada de 

posse dos membros deste conselho, o Senhor Presidente da Câmara fez uma breve apresentação das 

contas do Orçamento referentes ao ano de 2017, bem como a discussão de matérias estruturantes 

para o futuro do concelho. Referiu que  131 pessoas fazem parte deste órgão de aconselhamento dos 

Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Baião, que congrega personalidades de todos os 

setores de relevo na vida do concelho de Baião. Nesta primeira reunião tomaram posse 85 

conselheiros, sendo que os ausentes, por motivos de diversa ordem, o farão na próxima reunião do 

conselho consultivo, que se realiza, por norma, duas vezes por ano. Salientou que é uma honra e 

privilégio poder contar com os contributos de todos quantos integram o Conselho, mulheres e homens 

de Baião, sendo que, os contributos advindos da diferença de opiniões, apresentação de ideias e 

sugestões, farão de Baião um Concelho melhor. Por fim, lembrou a realização de mais uma edição, do 

festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, que decorrerá entre o dia 27 e 29 de Julho. Convidou 

todos os presentes a participarem neste evento, para que, esta edição seja, mais uma vez um grande 

sucesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

apelou à participação de todos nos eventos e iniciativas que se realizarão nas próximas semanas, 

nomeadamente: o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, tal como o Senhor Vereador José 

Lima já referiu, nos dias 27, 28 e 29 de julho (Sexta-feira, Sábado e Domingo), com  abertura às 19h00 

do dia 27 de julho, na tenda instalada para o efeito na Feira do Tijelinho, organizado pela Câmara 

Municipal de Baião, cujo público alvo será a população em geral; o Slide Splash, no dia 15 de julho,  

Domingo, pelas  14H30, na Rua de Camões e Vila de Baião, organizado pela União de Freguesias de 

Campelo e Ovil e destinado à população em geral; e, o Concurso Pecuário de Raça Arouquesa, no dia  

21 de julho, Sábado, pelas 08H30, no Carvalhal de Reixela, organizado pela União de Freguesias de 

Campelo e Ovil e Junta de Freguesia de Loivos do Monte, destinado à população em geral. -------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico de Santa Cruz do Douro para a sua deslocação a 

Espanha – 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 I 

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



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 13 da Reunião Ordinária de 11.07.2018 
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                                                                                                          5/8 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de apoio ao 

Rancho Folclórico de Santa Cruz do Douro para a sua deslocação a Espanha. -------------------------------- 

 

2. Cedência dos Albergues de Portomanso e Mafômedes à Junta de Freguesia de Campelo e 

Ovil – 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 a proposta de cedência 

dos Albergues de Portomanso e Mafômedes à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil. A Câmara mais 

deliberou submeter o assunto a ratificação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------- 

 

3. Acordo de colaboração para a realização das férias desportivas entre o Município de Baião e 

a Obra do Bem Estar Rural de Baião –  Ratificação – 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, ratificar o acordo de colaboração para a realização 

das férias desportivas entre o Município de Baião e a Obra do Bem Estar Rural de Baião. ----------------- 

 

4. Piscina Municipais Descobertas – Fixação de Preços – 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 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, 

ratificar a proposta de fixação de preços para as Piscinas Municipais Descobertas. -------------------------- 

 

 

5. Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Prieira, Freguesia da 

Teixeira e Teixeiró – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 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 a proposta de alienação, em hasta pública, 

da antiga Escola EB1 de Prieira, na Freguesia da Teixeira e Teixeiró. -------------------------------------------- 
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6. Acordo Parceria Douro Verde | Sabores & Saberes: a) Revogação da deliberação da Câmara 

Municipal de Baião, datada de 22/08/2017, que aprovou a minuta do acordo inicial; b) 

Ratificação do acordo de parceria atual em anexo – 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 Acordo Parceria Douro Verde | Sabores & 

Saberes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – 

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 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 desenvolvimento cultural com a Casa do Povo de Santa Marinha do 

Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Associação de Danças e Cantares de 

Gestaçô – 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 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 acordo de desenvolvimento cultural com a Associação de Danças e Cantares de 

Gestaçô. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Sociedade Columbófila de 

Santa Marinha do Zêzere – 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 minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Sociedade Columbófila 

de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde, Os Alegrinhos – 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 a Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde, Os Alegrinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11. Cedência de transporte à Fundação Eça de Queiroz para XXI Edição do Curso Internacional 

de Verão – 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 a cedência de transporte à Fundação Eça 

de Queiroz para XI Edição do Curso Internacional de Verão. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso, 

ausentou-se da sala, por estar impedida de participar na votação, nos termos do CPA. --------------------- 

 
 

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 

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 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 _________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


