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ATA N.º 16 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2018 

 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 se encontrar 

de férias, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ---------------------------------------------------- 

 

Pelas dez 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 08 de Agosto 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 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade de todos os Senhores Vereadores para 

antecipar a hora de inicio desta reunião de Câmara, devido à visita de uma comitiva francesa no 

âmbito do processo de geminação entre o Município de Baião e a Cidade Francesa,  Cormeilles-en-

Parisis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para informar que os elementos da comitiva francesa 

de Cormeilles-en-Parisis, estão em Baião desde a segunda-feira passada e têm feito visitas a vários 

locais turísticos do Concelho e estão a apreciar bastante, dizendo mesmo, que, no futuro irão 

organizar uma visita com pessoas daquela cidade para visitarem Baião. Informou ainda que, esta 

comitiva estará em Baião até à próxima sexta-feira e continuará a visitar os locais de maior interesse 

do nosso território, para desta forma, mostrarmos o que melhor para oferecer, desde as nossas 

paisagens, património a gastronomia e os produtos locais. ---------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para se referir a grande adesão ao VIII 

Encontro Concelhio de Emigrantes Baionenses, que decorreu no passado dia 14, no Pavilhão 

Multiusos, agradecendo a todos quantos se envolveram na organização desta iniciativa, desde os 

autarcas, na pessoa do senhor Presidente da Câmara, aos funcionários da Autarquia, na pessoa da 

responsável pelo Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), Dra. Ilda Borges. Sublinhou a importância 

da realização deste tipo de encontros, na medida em que proporciona a vivência de momentos de 

confraternização, alegria e convívio, entre os baionenses que se encontram emigrados, por vários 

países do mundo. Agradeceu também a presença nesta festa, do Exmo. Senhor Secretário de Estado 

das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, bem como a assinatura do protocolo de2ª geração dos 

GAE, o qual visa a prossecução das respetivas atribuições das duas entidades, no apoio dos 

portugueses que pretendem emigrar, aos que ainda se encontrem nos países de acolhimento ou aos 

que regressam definitivamente a Portugal. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para fazer referência às Festas Concelhias e de S. Bartolomeu 

que iniciaram no passado dia 17 e terminarão a 26 de agosto, salientando que estas festas nos devem 

encher de orgulho, quer pelo número de pessoas que visitam Baião nesta altura, quer pela dinâmica e 

impacto que proporcionam à economia local. Acrescentou que, o comércio local está preparado para 

bem receber os milhares de visitantes que nos visitarão durante as festas. ------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para apresentar, em seu nome pessoal e em 

representação do PSD, um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Augusto Fonseca, pela sua 

dedicação à causa pública, nomeadamente pela sua ligação, durante vários anos, a algumas 

instituições sociais e de desporto do Concelho, enquanto Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Baião e Presidente da Associação Desportiva de Baião, respetivamente. Destacou que o Concelho, 

perdeu uma grande referência social. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara voltou a intervir para dizer que todos os Membros do Executivo 

se associavam ao voto de pesar apresentado pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, pelo 

falecimento do Senhor Augusto Fonseca, e subscreviam por inteiro tudo o que foi dito pelo Senhor 

Vereador relativamente às qualidades humanas da pessoa e ao importante trabalho que fez na área 

social e desportiva do nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra, para dizer, tal como já foi referido pelo 

Senhor Vice-Presidente, que todo o Executivo subscrevia o voto de pesar apresentado, por tudo o que 

Senhor Augusto Fonseca fez, em prol do Concelho de Baião. Depois referiu-se à visita da comitiva 

francesa de Cormeilles-en-Parisis, que está a decorrer desde segunda-feira, sublinhando que estes 

visitantes têm-se mostrado muito satisfeitos com a receção bem como, maravilhados com o que já 

conheceram do nosso Concelho. Informou também que nos dias 7, 8 e 9 de setembro, será a vez da 

delegação de Baião se deslocar àquela cidade francesa, no sentido de se formalizar a geminação 

entre os dois municípios e participar num conjunto de atividades. Convidou todos os Senhores 

Vereadores para se associarem a esta delegação, e, querendo participar nesta visita, deverão 

comunicar e fazer chegar à Senhora Vereadora Anabela Cardoso, a sua documentação até à próxima 

sexta-feira, para que seja tratada toda a logística. ---------------------------------------------------------------------- 

 

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: as Festas concelhias e 

de São Bartolomeu, a decorrer até ao dia 26 de agosto (domingo), organizadas pela Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião com o apoio da Autarquia, cujo programa consta da 

Inauguração da Feira de Artesanato, no dia 22, quarta-feira, às 18H00; no dia 23, quinta-feira, o 

Concurso Pecuário, desfile e entrega de prémios entre as 08H30 e as 16H30; Inauguração do novo 

Jardim Eça de Queiroz às 21H00; atuação de Pedro e Andreia e José Malhoa, a partir das 21H30; no 

dia 24, sexta-feira, Procissão em honra de São Bartolomeu, às 18H00 e concerto de Bandas de 

Música; no dia 25, sábado, o Festival Internacional de Folclore, às 21H30, na Praça D. Manuel de 

Castro; dia 26, domingo, atuação dos Calema às 23H00, na Praça D. Manuel de Castro. A 3ª Feira do 

Vinho Verde e das Tasquinhas, no Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere, nos dias 31 de agosto, 

1 e 2 de setembro, organizada pela Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, com o apoio da 

Câmara Municipal de Baião; Cinema Fora do Sítio, no dia 31 de agosto no Centro Cívico da Teixeira, 
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com o filme Presa Branca, e 1 de setembro no Centro Cívico de Teixeiró, com o filme Mundo Jurássico 

– Reino Caído, é uma iniciativa organizada pelo Inatel, com o apoio da Câmara Municipal de Baião; a 

Semana Aquática, de 3 a 7 de setembro, na Piscina Municipal Coberta de Baião, com banhos livres 

gratuitos, das 15H00 às 20H00, destinada à população em geral, organizada pela Câmara Municipal 

de Baião; o Passeio Sénior(ao Minho, nos dias 4 e 5 de setembro, tendo estado a decorrer as 

inscrições nas Juntas de Freguesia até 24 de agosto, organizado pela  Câmara Municipal de Baião; o 

Campeonato do Mundo de Motonáutica, nos dias 15 e 16 de setembro, na Albufeira da Pala; e, o Rali 

Amarante/Baião, no dia 21 de setembro a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis. No dia 8 de 

Setembro, o 28º aniversário da Fundação Eça de Queiroz. ---------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Doação de bem imóvel ao Rancho Folclórico de Baião – 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 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 doação de bem imóvel ao Rancho Folclórico de Baião. Sobre este assunto, o Senhor 

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

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

 

2. Aprovação da candidatura “Requalificação do Pavilhão Multiusos de Baião ao Programa 

BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais – 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 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, ratificar a aprovação da candidatura “Requalificação 

do Pavilhão Multiusos de Baião ao Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais. Sobre 

este assunto, o Senhor Presidente da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e 

prestou todos os esclarecimentos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Acordo de Desenvolvimento Cultural celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô – 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 
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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 Desenvolvimento Cultural celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô. 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 – Associação Desportiva de 

Baião – 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, 

aprovar a minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva 

de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, referiu que da análise documental, 

sobressaem dois pontos, o primeiro relativo ao montante atribuído que é relevante comparativamente 

a outros, o segundo à sugestão feita pela Direção no sentido da Câmara analisar da possibilidade de 

municipalizar os equipamentos / instalações da Associação. Disse que colocou a questão, no sentido 

de perceber se, este assunto foi ou estará a ser equacionado, tendo como único objetivo o controlo e 

efetiva redução de custos para o erário  público. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que, poderá haver alguma confusão, clarificando que a 

municipalização sugerida seria ao nível das instalações da ADB e não do funcionamento da 

Associação. Acrescentou que, para que uma associação possa ser municipalizada, há um conjunto de 

formalismos que têm que ser cumpridos e acordados. A este respeito, disse que esta questão já foi 

abordada em algumas reuniões conjuntas, sem que se aferisse uma solução que fosse aceite por 

ambas as partes, e pelos sócios. Explicou ainda que, a verificar-se a necessidade de municipalizar as 

instalações, será preciso ter em conta, não só o seu valor, como também os custos com as obras de 

reparação, conservação e manutenção que aquele espaço precisa, sem prejudicar a Câmara, quer ao 

nível das suas responsabilidades e compromissos assumidos, quer na defesa do interesse público. ---- 

 

 

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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 12H00 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 ________________________________________ 


