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ATA     N.º 12 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2018 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ausências: Senhora Vereadora Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, por motivos de 

natureza profissional, 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 13 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara iniciou o período de antes da ordem do dia, para solicitar aos 

Membros do Executivo a substituição da folha de rosto das propostas agendadas para a reunião de 

hoje, por motivos de haver necessidade de substituir os dados pessoais constantes das mesmas,  

pelos números dos processo correspondentes, e, dar assim cumprimentos ao estabelecido no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o qual entrou em vigor em 25 de maio de 2018. --- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para fazer 

referência à iniciativa que vai decorrer no próximo fim de semana, dias 29 e 30 de junho, “Virar a Mesa 

do Avesso”. Convidou todos os Membros do Executivo para participarem neste evento e a fazerem a 

sua inscrição, caso ainda não tenham feito. Informou que irá ser apresentado o livro “Baião em Torno 

das memórias Paroquianas de 1758”, da autoria de Pedro Nuno Vieira, no próximo dia 7 de Julho, 

pelas 21H30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Sublinhou que este, é o sétimo de uma série de 

10 volumes, que compõem a coleção “Em Torno de Baião: Contributos para a História Económica e 

Social de Baião”, a qual surge de uma investigação histórica, encomendada pela Câmara Municipal de 

Baião, que se debruça sobre o património do território de Baião e a sua paisagem cultural, 

proporcionando uma visão da evolução histórica do Concelho desde a pré-história até à atualidade. 

Por fim, fez referência ao período de candidaturas que está a decorrer no âmbito do programa de 

voluntariado jovem para a natureza, florestas e respetivos ecossistema,  inserido nos objetivos da 

Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, e do Plano  Nacional de Educação e Sensibilização. 

Disse que o programa é gerido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), sendo a 

Câmara Municipal de Baião parceira do programa e entidade promotora, visando incentivar a 

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

flagelo dos incêndios. Informou ainda que, o programa denominado “Patrulha Baião”, localmente conta 

com a parceria dos Bombeiros Voluntários de Baião e dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do 

Zêzere 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. Este programa incluirá 5 turnos, os quais 

decorrerão entre 9 de Julho e 23 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para se referir à formação que decorreu no passado dia 25 

de junho, no Auditório Municipal -  “Criação e Gestão de Empresas”, ministrada pelo Conselho Local 

de Ação Social de Baião (CLASB), no âmbito do projeto “Todos Contam”, do Plano Nacional de 

Formação Financeira (PNFF), cujo objetivo se prendia essencialmente com o reforço dos 

conhecimentos financeiros na área empresarial, sobretudo na criação de iniciativas empresariais e/ou 

nos cuidados a ter na gestão empresarial. Acrescentou que a formação foi bastante participada, 

contando com a presença de 38 participantes, entre desempregados, sobretudo licenciados, e 

empresários. Salientou a importância desta formação, na medida em que esta ajudará os formandos a 
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elevarem os seus conhecimentos sobre economia e gestão, bem como a refletirem sobre os 

comportamentos e atitudes financeiras adequadas. Deixou um agradecimento particular às formadoras  

do Banco de Portugal que se deslocaram a Baião, Maria Helena Marques e Ana Azevedo, bem como 

aos colaboradores da autarquia e da AEB que estiveram envolvidos na realização desta iniciativa. 

Depois referiu-se a uma outra iniciativa a realizar no próximo dia 5 de julho, no Pavilhão Multiusos, 

“Viver Baião” destinado aos jovens a partir dos 60 anos, cuja inscrição gratuita decorre nas Juntas de 

Freguesia, salientando que o numero de inscrições já vai em 235 pessoas interessadas em participar 

neste evento. Informou também que no próximo dia 13 de julho, pelas 10H00, no Auditório Municipal, a 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa irá promover uma sessão de apresentação de  uma 

nova plataforma informática da Educação, designada de  “Escola 360”, que contará com a presença 

da Senhora Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério 

da Educação e Ciência, Teresa Evaristo. Sublinhou que esta sessão será dirigida aos autarcas, 

técnicos dos municípios da área da educação, representantes dos agrupamentos de escola e escolas 

não agrupadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta da visita do Senhor Ministro da Economia, 

Manuel Caldeira Cabral, à CIM do Tâmega e Sousa, no passado dia 22 de Junho, para apresentar o 

projeto “Espaço Empresa”, programa direcionado aos empresários que desejem realizar serviços e/ou 

obter informações inerentes ao exercício de uma atividade económica ou ao ciclo de vida das suas 

empresas, minimizando assim, o seu esforço no acesso à informação e na interação com a 

administração pública central e local. Informou que o projeto “Espaço Empresa” é desenvolvido pelo 

IAPMEI, entidade especialmente vocacionada para o apoio às empresas, em parceria com a AMA 

(Agência para a Modernização Administrativa) e a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal). Referiu que o mesmo tem como objetivos criar uma rede de pontos únicos de 

atendimento às empresas, com serviços disponibilizados quer através do canal presencial, numa 

lógica de proximidade e de atendimento personalizado, quer através dos canais on-line e telefónico. 

Disse que este espaço pretende dar resposta agregando a informação e o conhecimento relevante 

para o exercício da atividade empresarial, de modo a que a mesma, possa estar ao serviço das 

empresas num único espaço físico ou eletrónico, em tempo útil e ajustado às suas necessidades. 

Informou também que, na apresentação do projeto, algumas das Câmaras presentes questionaram se 

este Espaço Empresa poderia ser delegado às Associações Empresarias, tal como o Balcão do 

Empreendedor, ao que o IPMAI respondeu que não, uma vez que eram coisas diferentes, e, que o 

mesmo ficará diretamente ligado às Câmaras Municipais. Por fim, referiu ainda que, o Espaço 

Empresa está ligado ao tempo de vida útil das empresas, em que estas terão um acompanhamento 

total e que o mesmo poderá vir a ter uma ligação mais estreita aos Gabinetes do Emigrante das 

Autarquias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou os presentes e interveio para deixar o registo 

da sua congratulação e uma nota de apreço pela realização das férias desportivas, as quais, este ano, 

tal como não aconteceu em anos anteriores, abrangerão todas as crianças do Concelho, alegando que 

era uma reivindicação dos pais de há alguns anos atrás. Reconhece o esforço da Autarquia no sentido 

de abranger todas as crianças afetas aos Agrupamentos de Escolas do Concelho. Deixou um voto de 

regozijo pelo esforço e persistência da Câmara, alegando que esta era uma situação muito positiva, na 

medida em que irá proporcionar as mesmas condições de igualdade a todas as crianças, indo assim, 

ao encontro dos anseios dos pais que durante as férias não tinham ocupação para os seus filhos. ------ 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores. Em relação à 

intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, sobre a realização de mais uma edição da 

iniciativa “Virar a Mesa do Avesso” no Restaurante de Tormes, em Santa Cruz do Douro,  acrescentou 

que  a ideia partiu mais uma vez do jornalista da TSF, Fernando Alves, que depois do sucesso do ano 

passado, vai voltar a colocar os homens das letras numa aventura pela arte da cozinha. Apelou a 

todos os Membros do Executivo para divulgarem esta iniciativa e que seria muito importante estarem 

presentes. Relativamente ao assunto abordado pelo Senhor Vereador José Lima, salientou que o 

“Espaço Empresa”, é uma medida muito interessante, na medida em presta um apoio de 360ª às 

empresas, desde o seu inicio e acompanhamento durante o seu ciclo de vida útil. Por isso é que o 

projeto foi desenvolvido pelo IAPMEI, entidade especialmente vocacionada para o apoio às empresas, 

em parceria com a AMA e a AICEP. A medida pretende, assim, garantir que a experiência do IAPMEI 

na gestão dos sistemas de incentivos e no apoio às pequenas e médias empresas continue na 

captação de investimento e no apoio à internacionalização das empresas portuguesas, bem como na 

disponibilização de serviços eletrónicos às empresas e na gestão de redes de atendimento presencial 

de proximidade. Sublinhou que faz todo o sentido que ao nível da CIM exista esse balcão, sendo que a 

Câmara num futuro próximo, também terá todo um interesse em ter esse serviço. ---------------------------- 

 

Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre as Férias Desportivas, o 

Senhor Presidente da Câmara, disse que a Câmara tem feito um esforço para poder dispor deste 

serviço a todas as crianças, só que, por vezes, o número de inscrições não justificava a sua 

implementação, razão pela qual, este serviço, em anos anteriores tenha sido prestado apenas às 

crianças do Agrupamento de Vale e Ovil. Este ano, o serviço será alargado aos outros agrupamentos 

devido ao interesse manifestado pelos pais das crianças para que estas pudessem participar nas 

Férias Desportivas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o assunto das Férias Desportivas, o Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro 

da Educação, voltou a intervir, referindo que a Câmara sentiu a necessidade manifestada pelos pais 

das crianças, por não terem onde deixar os seus filhos durante as férias escolares. Para o efeito, os 

serviços da Autarquia contataram os Coordenadores e Diretores dos três Agrupamentos de Escolas e 
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as senhoras Educadoras dos JI, no sentido de fazerem um levantamento das necessidades dessas 

famílias. Posto isto, e, atendendo ao número de interessados, os Serviços de Educação procederam à 

elaboração de um programa que contempla atividades adequadas às idades das crianças inscritas e 

que envolve também atividades e equipamentos das férias desportivas. ----------------------------------------- 

 

Ainda, sobre o assunto das Férias Desportivas, o Senhor Presidente da Câmara disse que 

antigamente era a Câmara que através dos seus recursos garantia essas atividades e há uns anos a 

Câmara foi abordada pela OBER sobre a possibilidade de ser esta entidade a oferecer esse programa 

de férias, o que foi aceite, sendo que os custos seriam associados em parceria. Acrescentou que o 

importante é que possa ser garantida essa resposta, e, desta forma, a Câmara poder alocar os nossos 

recursos a outras áreas também importantes, como é o exemplo da abertura das Piscinas Municipais 

Descobertas, nos meses de Verão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

iniciativas e eventos que se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: “Virar a Mesa do 

Avesso”, nos dias 29 e 30 de junho, sexta-feira e sábado, pelas 20H00, no Restaurante de Tormes em 

Santa Cruz do Douro, evento organizado pela Câmara Municipal de Baião, em parceria com o 

Jornalista Fernando Alves da TSF, destinado à População em geral, cuja inscrição/participação tem 

um custo de 30 euros; Convívio Viver Baião, no dia  5 de julho,   quinta–feira, entre as 10H00 e as 

16H30, no Pavilhão / Biblioteca Municipal de Baião,  organizado pela Câmara Municipal de Baião, 

destinado aos Cidadãos com mais de 60 anos; Apresentação de livro “Baião em Torno das Memórias 

Paroquiais de 1758”, no dia  7 de julho,  sábado, pelas 21H30, no Salão Nobre do Edifício dos Paços 

do Concelho, organizada pela Câmara Municipal de Baião, cujo público alvo é  população em geral; 

Conselho Consultivo Municipal, no dia 7 de julho, sábado, pelas 14H30, no Auditório Municipal de 

Baião,  organizado pela Câmara Municipal de Baião, destinado aos Membros do Conselho. Informou 

ainda, a realização de outras iniciativas, como, a ação de sensibilização em Almofrela do Projeto 

Aldeia Segura, às 14H30, no dia 2 de julho, o Simulacro de incêndio também em Almofrela, às 15H00, 

no dia 3 de julho, terça-feira,  e, a Receção ao grupo de ex-combatentes das 10H00 às 11H00, no dia 

15 de Julho. No final,  informou a realização de outros eventos  organizados por entidades externas 

como: o Encontro de Bandas de Música da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, no dia 1 de 

julho,  domingo, pelas  21H00, no Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere, organizado pela Casa 

do Povo de Santa Marinha do Zêzere, destinado à população em geral; As Olimpíadas do Desporto no 

dia  1 de julho, domingo, entre as 09H00 às 18H00, no  Pavilhão Multiusos de Baião, organizadas pela 

CIM do Tâmega e Sousa, destinadas aos jovens em idade escolar, e, a IX Festa Anual das Cestas de 

Frende, nos dias 29, 30 de junho e 01 de julho, Sexta-feira, sábado e domingo, no  Centro Comunitário 

de Frende, organizada pela Junta de Freguesia de Frende com o apoio da Câmara Municipal de Baião 

e destinada à população em geral. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião –  Procº nº 138/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e 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.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 190/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 69/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e 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 a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 187/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 68/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 124/2018  – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 no âmbito do Fundo Social de Baião a Maria do Céu Monteiro da Costa.- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 172/2018 – 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 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 proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 166/2018 – 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 

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 proposta. ------------------------------------------ 

 
8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Procº nº 162/2018 – 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 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

 

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.-------------- 
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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 15H40 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 _________________________________________ 


