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ATA N.º 23 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Aos doze dias do mês de dezembro 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participou ainda nesta reunião, o Adjunto do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Pereira Pinto 

de Azeredo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 28 de novembro de 2018, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 
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unanimidade. Não participou na votação o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para deixar o registo das Comemorações do 

Aniversário do Doutor Orlando de Carvalho, assinaladas no último sábado, 1 de dezembro, na Sala de 

Estudos e Documentação com o seu nome, em Santa Marinha do Zêzere. Disse que foi uma sessão 

com bastante público a participar e destacou a presença do Senhor Secretário de Estado da 

Valorização do Interior, João Catarino, o qual trouxe para o debate algumas observações relacionadas 

com as políticas de valorização do interior. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou os presentes e usou da palavra para fazer duas 

referências importantes, a primeira sobre a forma como decorreu a primeira parte da Festa de Natal 

Sénior, no passado domingo, no Pavilhão Multiusos, a qual teve início com a realização de uma missa, 

ao final da manhã, seguida de almoço, prolongando-se durante a tarde, com momentos de convívio, 

confraternização e alegria, acompanhados com a animação musical do Rancho Folclórico de Santa 

Cruz do Douro e pelo grupo musical “O Estaleiro”. Informou que nesta festa participaram as freguesias 

de Ancede e Ribadouro; Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Grilo, Valadares, Viariz e 

Loivos do Monte, sendo que, as restantes terão a sua festa já no próximo domingo, dia 16. Deixou 

palavras de reconhecimento pelo esforço e dedicação aos colaboradores da Autarquia que estiveram 

envolvidos na organização desta iniciativa. A segunda, sobre a realização do Fórum Baião Social, no 

dia 18 de dezembro, no Auditório do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, o qual irá ser palco de 

reflexão, partilha e debate sobre os papeis e as dinâmicas dos parceiros na promoção de práticas 

colaborativas e positivas na intervenção social. Destacou que este primeiro Fórum terá como tema 

central “Família, Infância e Envelhecimento: Desafios às politicas  e às práticas sociais”. Informou que 

já se encontram 103 pessoas inscritas, faltando ainda algumas confirmações e convidou todos os 

Membros do Executivo e da Assembleia Municipal para participarem neste evento de grande 

importância para Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para deixar duas notas, uma sobre a apresentação 

de forma verbal de um voto de protesto, o qual irá ser traduzido por escrito e apresentado sob 

proposta na próxima Reunião de Câmara, cujo destinatário é a empresa Infraestruturas de Portugal. 

Justificou a apresentação deste voto de protesto, pela falta de responsabilidade e incumprimento 

daquela entidade, em relação à limpeza dos terrenos, nas suas dimensões legalmente estabelecidas, 

de 10 metros, nas vias rodoviárias. Salientou o facto dos privados terem, na sua generalidade, feito um 

esforço para procederem ao cumprimento da limpeza dos seus terrenos que a lei exige, quando o 
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Estado como proprietário dos maiores terrenos, que teria de dar o exemplo, não o fez. Referiu que era 

uma falta de responsabilidade este comportamento do Estado, acabando por defraudar as 

espectativas dos privados, levando assim, à perda de legitimidade para a aplicação de sanções aos 

incumpridores. Uma segunda nota, diz respeito à apresentação também de um voto de 

recomendação, cujo destinatário será a EDP e prende-se essencialmente com os cortes sucessivos de 

energia elétrica em determinadas zonas do Concelho. Referiu que este voto será elaborado em 

articulação com o Dr. Azeredo, uma vez que, além de ter conhecimento do assunto, é também o 

mediador destas situações entre a Autarquia e aquela entidade. --------------------------------------------------- 

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

em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso sobre as Comemorações do 

Aniversário do Doutor Orlando de Carvalho, disse que além de se lembrar e enaltecer Orlando de 

Carvalho, o jurista, poeta e homem de compromisso cívico e político, que por esta altura cumpriria o 

seu 92º aniversário, foi também uma iniciativa que produziu uma discussão muito interessante  sobre  

as políticas de valorização do interior. --------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à intervenção do Senhor Vice-Presidente da Câmara sobre Festa de Natal Sénior, disse 

que foi efetivamente, uma grande festa de alegria e confraternização com a população sénior do 

Concelho. Quanto ao Fórum Baião Social, espera-se que seja um evento bastante participado com 

oportunidades de reflexão, partilha e debate sobre os papeis e as dinâmicas dos parceiros na 

promoção de práticas colaborativas e positivas. ------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre a apresentação do voto de 

protesto à Infraestruturas de Portugal, referente à limpeza dos terrenos que estão sob a 

responsabilidade do Estado, disse que, estamos todos de acordo. Lembrou que o Município de Baião 

tomou as devidas diligências sobre este assunto, junto da respetiva entidade. Aproveitou para 

enunciar e ler os documentos (e-mails) sobre os contactos efetuados, os quais se encontram anexos à 

presente ata e dela fazem parte integrante (Documento Nº 01). Sobre a apresentação do voto e 

recomendação à EDP, disse que também concordava e que todos juntos somos mais fortes, 

sobretudo quando se trata de pedir responsabilidades a quem de direito. Referiu ainda que podia 

dispor, caso seja necessário, do apoio dos serviços e do seu Adjunto. ------------------------------------------- 

Depois o Senhor Presidente da Câmara reforçou o pedido para a participação no III Encontro de 

Investidores da Diáspora, organizado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e a 

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da 

Diáspora, com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. Salientou 

que nestes encontros há um conjunto de atores que estão espalhados pelo mundo, que podem vir a 

ser também possíveis investidores no nosso território. Fez ainda referência a uma exposição que está 

a decorrer entre o dia 30 de novembro e 18 de fevereiro de 2019, na Fundação Calouste Gulbenkian, 

em Lisboa, organizada em colaboração com a Fundação Eça de Queiroz, designada de “Tudo o que 
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tenho no saco. Eça e Os Maias”, onde pela primeira vez são mostradas, fotografias, pinturas, esculturas, 

músicas e filmes, caricaturas, cartas, crónicas e peças do espólio pessoal de Eça de Queiroz. Sugeriu 

uma visita a quem tiver oportunidade de lá passar, uma vez que se trata de uma iniciativa organizada em 

cooperação com a Fundação Eça de Queiroz, o que muito honra o Município de Baião. ----------------------- 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara aproveitou para comunicar aos Membros do Executivo 

algumas boas noticias e importantes para o nosso Concelho, nomeadamente sobre a chegada dos 

Fundos Comunitários, mais concretamente a aprovação de duas candidaturas, a 2ª Fase de 

Construção dos Passeios Pedonais da Pala e a construção do Edifício para a nova Biblioteca 

Municipal, na Antiga Escola Primária da Avenida 25 de Abril. A este respeito reconheceu que este 

resultado é a prova do empenho e eficácia dos nossos serviços. Salientou que para que se possam 

aproveitar todas as oportunidades destes fundos, é preciso que os serviços da Câmara tenham o 

trabalho de casa feito, para possíveis novos fundos e assim estarmos preparados para que não se 

perca um euro que seja. Informou também a aprovação de uma candidatura ao nível da Europa – 

WIFI4EU, em que o critério da atribuição era pela ordem de entrega do pedido, tendo sido o Município 

de Baião um dos contemplados, o que reflete a eficácia e a eficiência dos nossos serviços. Disse que 

se tratava de uma iniciativa que permite disponibilizar internet em espaços públicos gratuitamente. O 

apoio traduz-se na atribuição de um vale de 15.000 euros. As outras duas boas noticias prendem-se 

com a assinatura de dois documentos, que virão aqui à Câmara para efeitos de aprovação da minuta e 

ratificação e que se revestem de grande importância para a população de Baião, designadamente, o 

Acordo de Gestão entre a Infraestruturas de Portugal e o Município de Baião, para construção de 

passeios em várias Estradas Nacionais, nomeadamente nos troços da EN321, EN321-1 e EN 108, 

bem como o Protocolo de Colaboração entre a Administração Regional de Saúde do Norte e a Câmara 

Municipal de Baião, para a implementação de consultas de Saúde Oral no Centro de Saúde de Baião.  

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

iniciativas e eventos de organização direta da Autarquia que decorrerão nas próximas semanas, 

nomeadamente, a realização da segunda parte da Festa de Natal Sénior , no dia 16 de dezembro, a 

partir das 12H30,  no Pavilhão Multiusos de Baião, organizada pelo Pelouro dos Assuntos Sociais da 

Câmara Municipal,  onde desta vez participarão  os cidadãos de Campelo e Ovil, Santa Marinha do 

Zêzere, Gestaçô, Teixeira e Teixeiró, Loivos da Ribeira e Tresouras, Frende e Santa Leocádia e 

Mesquinhata; o Fórum Baião Social, no dia 18 de dezembro, a partir das 08H45m, no Auditório do 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, o qual irá  ser palco de reflexão, partilha e debate sobre os 

papeis e as dinâmicas dos parceiros na promoção de práticas colaborativas e positivas na intervenção 

social, tendo como tema central “Família, Infância e Envelhecimento: Desafios às politicas  e às 

práticas sociais; o Ateliê de Natal  realizado entre as 14h00 e as 17h00, no próximo dia 27 de 

dezembro, na  Biblioteca Municipal de Baião, especialmente dirigido a crianças e jovens, com idades 

compreendidas entre os 7 e os 12 anos. Outros Eventos externos:  a realização de um Espetáculo de 
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Natal,  no dia 15 de dezembro pelas 21H30, organizado pelo Grupo de Jovens de Santa Maria do 

Gôve, no Auditório Municipal de Baião;  a apresentação do Livro “tudo fizemos por amor”, da autoria 

do escritor Joaquim Pereira Mendes, cuja sessão de lançamento da obra, decorrerá  no dia 15 de 

dezembro, às 15H00, na Loja Interativa de Turismo de Baião, e o Concerto de Natal organizado pela  

Banda Marcial de Ancede, no dia 16 de dezembro, pelas 17H00, na Igreja do Mosteiro de Ancede,  

espetáculo que terá também a participação da Orquestra Juvenil e do grupo do CLDS. --------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia 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 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, ratificar a cedência de utilização do Auditório 

Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião – 

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 cedência de utilização 

do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ----------------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião destinada às Iluminações Natalícias do Ano de 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 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 apoio financeiro à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinada às Iluminações Natalícias do 

Ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 163/2018 – 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 
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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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião referente ao Processo 163/2018. -- 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 301/2018 – 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 atribuição de apoio no âmbito   do Fundo Social de Baião referente ao Processo 301/2018.  

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 302/2018 – 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 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 referente ao Processo 302/2018. --  

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 306/2018 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito   do Fundo Social de Baião referente ao Processo 306/2018. -- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 329/2018 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito   do Fundo Social de Baião referente ao Processo 329/2018. -- 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 340/2018 – 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 IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 
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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 referente ao Processo 340/2018. --  

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 342/2018 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito   do Fundo Social de Baião referente ao Processo 342/2018. --  

 

11.  Prescrição de Dividas ao Município – 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 XI 

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 prescrição de dívidas ao Município. -------- 

 

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 12H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 
                A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


