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ATA     N.º 14 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2018 

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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 a 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. 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ausências: Senhor Vereador José Fernando Pinho Silva, por se encontrar de férias, tendo a Câmara 

considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 11 de julho 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 

 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade de todos para a alteração do dia da 

reunião. De seguida, informou que a proposta n.º 7 de Ordem de Trabalhos seria retirada para futura 

análise e informação. Por fim, convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas: Festival do 

Anho Assado e do Arroz do Forno, nos dias 27, 28 e 29 de julho; Inauguração da Capela em Honra do 

Santo Cura d’Ars, no dia 4 de agosto às 14H30; iniciativa “Férias na Biblioteca”, de 6 a 10 de agosto; 

VIII Encontro Concelhio de Emigrantes Baionenses, no dia 14 de agosto a partir das 11H00; 

Comemoração do 50.º Aniversário do Futebol Clube de Frende, organizado pelo Clube, nos dias 4 e 5 

de agosto; II Festa do Arroz de Cabidela, organizada pela Junta de Freguesia de Loivos da Ribeira e 

Tresouras, no dia 4 de agosto a partir das 20H00 e Festival Byonritmos, organizado pela Associação 

Juvenil Byoritmos, nos dias 7, 8 e 9 de agosto. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso referiu-se ao Festival Byonritmos, organizado por jovens do 

concelho, com o objetivo de dar a conhecer o que de melhor Baião tem para oferecer. Sublinhou que a 

iniciativa iria juntar várias artes e culturas que importava divulgar, como música, dança e workshops 

temáticos, para além do habitual espaço para campismo. De seguida, destacou a realização das 

Festas Concelhias e de São Bartolomeu, de 18 a 26 de agosto, com um programa muito apelativo e 

que iria ser divulgado durante o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno. -------------------------------- 

 

Senhor Vereador José Lima, sublinhou a realização do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, 

iniciativa de dinamização da economia local, comércio e restauração, atraindo pessoas ao concelho e 

divulgando Baião pela positiva. Informou que a divulgação tinha sido feita através da televisão, rádios 

e jornais, para além dos meios habituais da autarquia. ---------------------------------------------------------------- 

 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia colocou as seguintes questões: ------------------------------------------- 

- Se as Infraestruturas de Portugal tinham cumprido, ou não, com os seus compromissos no que 

respeitava à limpeza de faixas de combustível na rede rodoviária e ferroviária? Se não, os munícipes 

que tinham sido pressionados a cumprir com a limpeza dos seus terrenos deveriam sentir-se 

defraudados? Como estavam a decorrer as limpezas por parte da autarquia? --------------------------------- 

- Em relação ao Festival Saberes e Sabores, tinha havido alguma evolução sobre a iniciativa, desde 

logo sobre a adesão dos Municípios de Resende e Cinfães, ou Baião iria partir sozinho para o evento? 

- Qual o ponto de situação do voluntariado jovem para proteção da floresta, promovido em parceria 

com o IPDJ, nomeadamente se já estava no terreno e se havia aderência ao mesmo. ---------------------- 

- A praia fluvial da Fraga do Rio continuava a ter uma placa com a indicação de “água imprópria para 

banho”, ou seja, ciclicamente e ano após ano a situação mantinha-se sem resolução. As condições 

necessárias para utilização do espaço não estavam, assim, reunidas? ------------------------------------------- 
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- Sobre a iniciativa “Slide&Splash” quais tinham sido os meios usados para a divulgar, uma vez que 

várias pessoas, nomeadamente pais, não sabiam da realização da mesma, ou seja, a comunicação 

não tinha funcionado bem por não ter chegado a todos. -------------------------------------------------------------- 

 

Senhora Vereadora Anunciação Gouveia apresentou proposta de voto de solidariedade e pesar para 

com o povo grego, pela recente tragédia de 23 de junho, causada pelos incêndios florestais, 

relembrando a tragédia ocorrida em Pedrogão Grande. Perante esta proposta, todos os membros da 

Câmara se associaram ao voto apresentado. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso informou que o programa de voluntariado jovem, promovido em 

parceria com o IPDJ, tinha arrancado no início do mês de julho, funcionando por turnos de 12 jovens, 

ou seja, um turno por cada quinze dias, dividido em grupos de 2 jovens, distribuídos por várias zonas 

do concelho. Acrescentou que, entretanto, o primeiro turno tinha terminado, estando já decorrer o 

segundo, sendo que todos os lugares tinham sido preenchidos, ficando as inscrições a mais em 

reserva para os próximos grupos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhor Presidente da Câmara, respondendo às restantes questões, começou por informar que, da 

parte da autarquia, pese embora as dificuldades, o processo de limpeza das faixas de combustível 

estava a correr bem, com uma boa resposta e empenho por parte dos trabalhadores, e as situações 

previstas no PMDFCI estavam devidamente salvaguardadas. Em relação à Infraestruturas de Portugal, 

informou que tinha interpelado o organismo, há cerca de 2 semanas, sublinhando que a autarquia, os 

proprietários, a REN e a EDP estavam a dar uma resposta positiva à questão, mas tal não se estava a 

verificar com aquela entidade. A resposta enviada pela IP reiterou o que já havia sido dito, ou seja, que 

as limpezas seriam efetuadas durante o Verão, sendo que em Baião estavam previstas começar 

durante o mês de julho. Entretanto, tinham já começado, mas, não obstante entender os todos 

procedimentos e burocracias envolvidas no processo, ainda não era o suficiente. Em relação à 

iniciativa Saberes e Sabores, informou que os Presidentes das Câmaras de Resende e Cinfães 

estavam sensibilizados para a questão e acrescentou que não fazia sentido interromper a iniciativa 

pelo que, caso fosse necessário, a autarquia estava disposta a avançar sozinha na sua realização. Em 

relação à questão da Fraga do Rio, esclareceu que Baião não tinha nenhuma praia fluvial no seu 

território, mas sim zonas de lazer fluvial. Pese embora as questões relacionadas com os despejos 

ilegais no rio terem sido tratadas, as praias fluviais tinham de ter análises bacteriológicas com valores 

semelhantes às piscinas municipais, quase que excluindo a existência de fauna e flora. Por isso 

mesmo, o sinal estava no local e, provavelmente, iria continuar, pois o rio Ovil era rico em fauna e flora 

e isso também era positivo. Sobre a iniciativa “Slide&Splash”, mérito da Junta de Freguesia de 

Campelo e Ovil, informou que a autarquia se tinha associado através da sua divulgação pelos canais 

habituais, no entanto, podia-se sempre melhorar. Acrescentou que todos deviam fazer um esforço 

para motivar a participação das pessoas nas várias iniciativas feitas pelo concelho. -------------------------- 
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Senhor Vereador Miguel Dinis Correia perguntou se havia por parte da autarquia o cuidado de mandar 

fazer análises regulares à água da Zona de Lazer Fluvial da Fraga do Frio e se era seguro, ou não, 

tomar banho no rio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que se a pergunta fosse feita em relação às piscinas 

municipais, alvo de análises rigorosas, a resposta era sim. Em relação à zona de lazer em causa, a 

autarquia fazia o que dependia de si, ou seja, zelava pelas boas condições dos equipamentos e dos 

espaços exteriores e fazia análises à água, no entanto, a Câmara não podia garantir uma segurança 

total, em todos os momentos e para todas as pessoas, em virtude de tudo quanto já foi dito. -------------- 

 

Em relação a este assunto o Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, acrescentou que à semelhança 

das piscinas municipais, as praias fluviais eram sujeitas a um controlo analítico rigoroso, bastando 

uma análise desconforme, entre várias em conformidade, para que a zona perdesse a sua 

classificação como praia fluvial. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fixação de preço para a participação de munícipes no Passeio Sénior, com idade inferior a 

60 anos – 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 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 a proposta de fixação de 

preço para a participação de munícipes no Passeio Sénior, com idade inferior a 60 anos. ------------------ 

 

2. Minuta de protocolo de colaboração – Universidade Júnior 2018 – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Juventude, 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 minuta de protocolo de 

colaboração - Universidade Júnior 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Classificação da Casa da Cochêca e área envolvente como Imóvel de Interesse Municipal – 

Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 
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competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta de 

Classificação da Casa da Cochêca e área envolvente como Imóvel de Interesse Municipal. --------------- 

 

4. Minuta de contrato-programa entre o Município de Baião e a Byonritmos - Associação 

Juvenil – 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 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 entre o 

Município de Baião e a Byonritmos - Associação Juvenil. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia recordou que no ano anterior este Festival tinha coincidido com 

o Festival MIMO em Amarante, pelo que era positivo que este ano a data tivesse sido planeada para 

não voltar a acontecer. Esperava, por isso, uma maior adesão do que no ano passado, até pelo 

investimento feito pela autarquia e que era elevado. ------------------------------------------------------------------- 

 

5. Festas Concelhias e de São Bartolomeu – Apoio financeiro à Associação de Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Baião – 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 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 financeiro à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado à realização das Festas Concelhias e de São 

Bartolomeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia perguntou se o facto de se ter aumentado os dias de festa tinha 

elevado os custos da mesma. Perguntou, ainda, se tal tinha sido feito em resultado de algum estudo 

feito aos comerciantes, ou se foi por decisão do executivo para atrair mais gente ao concelho. ----------- 

Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o valor estimado para a realização das festas 

era semelhante aos anos anteriores e no final a Associação de Trabalhadores faria a já habitual 

prestação de contas. Em relação aos dias de festa, naturalmente que o seu aumento iria trazer mais 

gente ao concelho, mas a razão principal para tal acontecer prendeu-se com a abrangência de dois 

fins-de-semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, 

no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de incentivos à criação de gado tradicional – 

Raça Arouquesa – 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 VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 
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para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de verba para a 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das Festas Concelhias, para 

efeitos de incentivos à criação de gado tradicional – Raça Arouquesa. ------------------------------------------- 

 

7. Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, de uma parcela de 

terreno com área de 33,00 m2, sita na Rua de Fontelas, União de Freguesias de Campelo e 

Ovil – Proposta  

A proposta foi retirada da Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião SIADAP 1 - 

Ratificação – 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 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, ratificar a 

proposta de avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião SIADAP 1. ----- 

 

 

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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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

  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 
                A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


