CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA N.º 19
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2018
Aos dez dias do mês de outubro 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------Participaram ainda nesta reunião, o Adjunto do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Pereira
Pinto de Azeredo e o Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento, Eng.º João Carlos
Batista do Couto Barbosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 setembro 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 solicitou que por conveniência dos serviços, a próxima Reunião de
Câmara fosse adiada de 24 para 30 de outubro, terça-feira, às 10H30. Todos os Senhores Vereadores
disseram não haver qualquer inconveniente, por isso, concordaram que a reunião seja realizada no
dia 30 de outubro, terça-feira, às 10H30. O Senhor Presidente informou ainda que, por uma questão
de maior funcionalidade, e em termos de ocupação de espaço excessivo nos servidores,

os

documentos referentes às reuniões de Câmara deixarão de ser enviados em anexo, passando a ser
possível descarregá-los através de uma hiperligação, via WeTransfer. Informou ainda que na próxima
reunião de Câmara será apresentado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, o qual
se encontra em fase de elaboração balizado em três pilares essenciais, designadamente, o modelo
de desenvolvimento que tem vindo a ser adotado, a estrutura e capacidade orçamental do município, a
valorização dos recursos humanos e o programa eleitoral sufragado para o presente mandato, que se
converteu em “programa de governação” da autarquia. Neste contexto, o Senhor Presidente da
Câmara solicitou aos Senhores Vereadores do PSD que, se tiverem alguma proposta a apresentar, o
possam fazer nos próximos dias, para que possam ser analisadas e incorporadas no Orçamento. -------

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou os presentes e apresentou algumas
questões que lhe têm chegado por alguns munícipes, nomeadamente, a forma como têm sido feitos
os trabalhos de limpeza das estradas. Informou de que o trabalho está a ser mal feito e não respeita
aas faixas de limpeza determinadas na lei, considerando por isso, um serviço mal prestado. Acredita
que o executivo, posteriormente, fará uma apreciação ao serviço prestado pela empresa responsável
pela limpeza, e que possivelmente fará chegar alguma informação a quem de direito, neste caso, à
Infraestruturas de Portugal. Referiu, também, que os espaços de lazer que se encontram junto de
algumas estradas denotam algum desleixo e descuido, desconhecendo, no entanto, a quem compete
a responsabilidade da manutenção destes espaços. Aproveitou ainda para dizer que se congratula
com os trabalhos que estão a ser desenvolvidos na Pala, designadamente a colocação de passadiços
junto ao rio e sugeriu que sejam criadas infraestruturas para acolher as pessoas, nomeadamente um
espaço bem cuidado e com a colocação de baldes de lixo mais pequenos, a fim de se preservar o meio
ambiente. Terminou solicitando autorização em nome da bancada do PSD, para que pudessem, e no
seguimento do que o Senhor Presidente da Câmara tem informado em reuniões anteriores, de que os
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Senhores Vereadores, querendo, poderiam consultar os projetos das obras em curso, consultar os
projetos de requalificação da Pala e de Eiriz, de forma a se inteirarem sobre os mesmos. ------------------

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para deixar o registo da tomada de posse dos
membros do Conselho Municipal da Juventude, no passado dia 29 de setembro, sublinhando que se
trata de um órgão consultivo do Município sobre matérias relacionadas com a política de juventude,
que visa estimular a participação dos jovens na vida cívica, cultural e política, proporcionando-lhes
assim, recursos para o estudo e debate sobre diversas temáticas relacionadas com a política da
juventude. Salientou que dentro daquelas que são as competências do órgão agora criado, o
Executivo estará atento às preocupações das camadas mais jovens da população, podendo, desta
forma, responder mais facilmente à resolução dos seus problemas. Informou ainda que já está
agendada uma nova reunião deste Conselho. Fez ainda referência ao curso de cinema “Super 8mm”,
frequentado por oito jovens de Baião, entre os dias 5 e 7 de outubro, na Casa da Juventude e
Desporto de Chavães, iniciativa realizada em parceria com a Douro Filme Festival, a qual
proporcionou a este grupo de jovens a oportunidade de pela primeira vez poderem contactar com o
cinema em fita. Por fim, referiu-se ao Concerto com quatro jovens músicos, uma das quais natural de
Baião, no passado dia 5 de Outubro, o qual proporcionou momentos musicais de grande qualidade
para assinalar a Implantação da República Portuguesa e contou com a presença de muito público. -----

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para deixar o registo sobre a comemoração do
1º Aniversário do Centro Comunitário de Tresouras, um projeto que a Câmara em boa altura decidiu
abraçar. Referiu que foi com muita satisfação que assistiu às atividades realizadas pelos utentes
daquele centro, nomeadamente o teatro, terminando com um lanche partilhado, com os utentes e as
suas famílias. Deixou palavras de reconhecimento à Junta de Freguesia e aos técnicos que lá
trabalham e acompanham esta população sénior, permitindo assim, que estas pessoas envelheçam
com dignidade e de forma ativa, melhorando a qualidade de vida. Disse ainda, esperar que no futuro,
surjam oportunidades para que através de candidaturas aos Fundos Comunitários, se possam alargar
estes serviços a outras freguesias, sempre numa perspetiva complementar ao trabalho desenvolvido
pelas IPSS’s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

O Senhor Vereador José Lima, interveio para dar conta de duas iniciativas que ocorreram muito
recentemente, nomeadamente o Grande Prémio de Atletismo realizado pela Associação Desportiva de
Ancede, que à semelhança dos anos anteriores continua a ser uma grande prova, este ano ainda com
um maior número de atletas a participar. Felicitou aquela Associação, que apesar das dificuldades e
alguns problemas, não deixou de realizar esta grande prova de atletismo. A outra iniciativa decorreu
no passado dia 30 de setembro, junto ao Centro de BTT, no Centro Hípico de Baião, a comemoração
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do Dia Mundial do Coração, realizada pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião, em
parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, contou com cerca de 100 pessoas que além de
terem participado em diferentes modalidades desportivas, juntaram-se e formaram um coração
humano. Sublinhou o valor da realização deste tipo de atividades, como mais uma forma de
sensibilizar as populações para adotarem um estilo de vida saudável, com base numa alimentação
equilibrada, prática de atividade física e controlo dos fatores de risco cardiovasculares. ---------------------

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia sobre a limpeza das bermas
das estradas, disse que em primeiro lugar é preciso distinguir o tipo de vias. Pois, existem três níveis
de responsabilidade, de acordo com o tipo de estrada. As vicinais da responsabilidade das Juntas de
Freguesia, as municipais sob a responsabilidade da Câmara Municipal, e as nacionais, bem como a
via férrea ligadas à Infraestruturas de Portugal. Referiu que em relação às limpezas efetuadas pelas
Juntas de Freguesia e pela Câmara, foram, no geral, bem feitas e cumpridas as regras. Reconheceu,
no entanto, que se têm verificado algumas falhas no que respeita às estradas nacionais que estão sob
a responsabilidade da IP, na medida em que além do atraso no início dos trabalhos, não cumpriram,
pelo menos numa primeira fase, a largura de limpeza estipulada por Lei. Aguarda-se que, numa
segunda fase, tudo decorra dentro da normalidade. A Câmara estará atenta à realização destes
trabalhos e se for necessário tomará as devidas diligências junto daquela entidade. Relativamente aos
espaços de lazer, disse tratarem-se de alguns miradouros e parques junto das estradas nacionais, que
são da responsabilidade da IP e que não tem sido feita a sua manutenção, salientando que apesar
disso, a Câmara ao ter conhecimento da vegetação existente, é que de vez em quando, mesmo não
sendo da sua responsabilidade, vai limpando aqueles espaços. Em relação aos trabalhos que estão a
ser desenvolvidos na Pala, disse que esta é uma primeira fase das obras, e que, numa segunda fase,
serão, com certeza, colocados os equipamentos necessários e adaptados àquele tipo de espaços.
Quanto à questão da consulta dos projetos das obras em curso, disse que, conforme já havia dito em
reuniões anteriores, o podiam fazer quando quisessem, mesmo no final da reunião, bastaria combinar
com o Senhor Chefe de Divisão, Engº Couto, ou com algum técnico por ele designado. --------------------

Em relação à intervenção do Senhor Vice-Presidente da Câmara, sobre a comemoração do 1º
aniversário do Centro Comunitário de Tresouras, o Senhor Presidente da Câmara sublinhou a
importância que a Câmara tem dado ao devolver vida aos antigos edifícios escolares, tornando-os em
espaços multifuncionais, de fruição, abordagem lúdica e pedagógica, mas também abertos a toda a
comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quanto às intervenções dos Senhores Vereadores José Lima e Anabela Cardoso, destacou que a
realização das várias iniciativas é sempre muito importante, quer para a promoção do nosso Concelho,
quer para o envolvimento dos baionenses. -----------------------------------------------------------------------------------

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, o Dia do Paddle , no
dia 14 de outubro, Domingo, evento organizado pela da Câmara Municipal de Baião, sendo que a
atividade ocorre no Cais da Albufeira da Pala, entre as 10H00 e as 18H00. Acrescentou ainda que o
Paddle é uma modalidade recente que tem vindo a conquistar muitos fãs, pela sua simplicidade e
contacto com a água, através de um prancha e de uma pagaia, as inscrições para esta iniciativa já se
encontram encerradas pelo limite de inscrições (60); no dia 19 de outubro, sexta feira, assinala-se o
Dia Mundial da Alimentação, para assinalar a efeméride, a Biblioteca Municipal irá realizar a atividade
“A comida (com)vida”, cuja iniciativa tem início às 19H30, sendo a participação gratuita, mas sujeita a
inscrição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Minuta de adenda ao contrato de prestação de serviços – Posto de Correios Ancede,
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Sociedade da Informação, 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
minuta de adenda ao contrato de prestação de serviços do Posto de Correios Ancede.----------------------

2. Subsidio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o
funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para 2018/2019 –
Expediente e limpeza – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação 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
atribuição de subsidio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o
funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para 2018/2019, para expediente
e limpeza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Subsidio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o
aquecimento dos Jardins de Infância para 2018/2019 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação 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 atribuição de subsidio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das
despesas com o aquecimento dos Jardins de Infância para o ano letivo 2018/2019.-------------------------4. Concessão da exploração do Posto de Turismo de Santa Marinha do Zêzere – 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 e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa
do Povo de Campelo – 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 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa
do Povo de Campelo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Minuta de acordo do desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares” – 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 minuta de acordo do desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares”. -----------------------------------------------------

7. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Milénio Jovem – 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 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 entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Milénio Jovem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Minuta de protocolo de cooperação institucional entre a Fundação Manuel António da Mota,
a Associação Habitat for Humanity Portugal e o Município de Baião – 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 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 protocolo de cooperação institucional entre a Fundação Manuel António da Mota,
a Associação Habitat for Humanity Portugal e o Município de Baião. ----------------------------------------------

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Neste período interveio o Senhor Ricardo Pereira, residente em Vila Nova de Gaia, para elogiar a
forma como decorrem as reuniões de Câmara, dizendo que tem assistido a reuniões de outros
Municípios e o clima é muito diferente. Depois disse que trabalha numa empresa de consultadoria,
disponibilizando-se a prestar os seus serviços, à Autarquia, caso esta assim o entenda. -------------------O Senhor Presidente da Câmara em nome do Executivo agradeceu os elogios prestados pelo Senhor
Ricardo Pereira e disse que a questão da prestação de serviços por parte da sua empresa não podia
ser apresentada neste contexto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 _________________________________________
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