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ATA     N.º 01 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2019 

 

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Participaram ainda nesta reunião, o Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo e o Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e 

Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa. --------------------------------------------------------- 

 

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

saúde, 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 27 de dezembro 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 participaram na votação o Senhor Presidente da Câmara. Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira e o Senhor Vereador José Lima, por não terem estado presentes 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 Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os presentes e usou da palavra  para 

registar dois apontamentos, um deles já abordado em reuniões anteriores e relacionado com o estado 

de degradação do piso da Estrada Nacional 321, no Gôve. Disse que o estado do piso se tem  

agravado, provocando situações complicadas aos condutores que ali passam, pois existem três 

desníveis no piso, quase seguidos e bastante grandes, o que faz com os condutores se desviem para 

a faixa em sentido contrário, no sentido de evitar as batedelas nos buracos existentes na via. A outra 

questão está relacionada com a apresentação de uma proposta que fará chegar aos serviços para ser 

agendada para a próxima Reunião de Câmara, sobre a constituição de uma Comissão de Trabalho 

para dinamização das festividades natalícias, em que estejam representados, o Município de Baião, as 

Juntas de Freguesia das Vilas envolvidas, os representantes dos comerciantes (AEB) e a Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para deixar o registo sobre a tradicional noite do 

Cantar dos Reis, no passado dia 5 de janeiro, que, apesar da noite fria  que se fazia sentir, contou com 

muito público, já que as pessoas não deixaram de estar presentes e tiveram a oportunidade de assistir 

a esta tradição muito antiga. Participaram 14 grupos nesta iniciativa, os quais continuam assim a 

afirmar a nossa identidade cultural e  a preservar os nossos costumes e tradições. Realçou que é 

sempre muito agradável ver a Praça do Município cheia a assistir a esta manifestação, dando os 

parabéns aos baionenses que quando são chamados respondem sempre com alma e coração a este 

género de iniciativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a dizer, como já o fez em 

reuniões anteriores, que a situação do piso da EN 321, se deve a obras da responsabilidade da 

empresa, Águas do Norte em articulação com a Infraestruturas de Portugal. Acrescentou que após o 

término das obras de abertura de valas, o piso é reparado, mas de forma temporária, precisando 

depois de um período de estabilização, sendo que este, tendo em conta as condições climatéricas, por 

vezes ainda fica mais deteriorado, até à reparação definitiva. Contudo, informou que a Câmara fará 

chegar à entidade competente uma comunicação no sentido de que o piso seja reparado 

definitivamente, o mais breve possível. No que respeita à apresentação de proposta para a criação de 
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uma Comissão de Trabalho, disse que estamos todos de acordo desde que se traduza numa melhor 

dinamização económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara informou os Membros do Executivo acerca da questão 

que está em cima da mesa sobre a transferência de competências para os Municípios, de acordo com 

a Lei Nº 50/2018, de 16 de agosto, referindo que a Câmara  tem que tomar uma posição sobre o 

assunto. Neste sentido, solicitou a auscultação dos Senhores Vereadores sobre esta questão, 

sublinhando que se forem aceites as competências constantes dos onze Decretos-Lei setoriais já 

publicados em Diário da República, não haverá lugar a qualquer comunicação, traduzindo-se esta 

numa aceitação tácita, caso não sejam aceites todas ou em parte das mesmas competências, a 

Câmara terá que comunicar essa intenção à entidade competente, dentro do prazo estipulado. ---------- 

 

No seguimento da intervenção do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Miguel Dinis 

Correia pronunciou-se, dizendo que sobre o tema em questão, já tomou parte em alguns debates 

sobre a "Lei da Descentralização" e constatou que a complexidade desta matéria inacabada em 

termos legislativos e a diversidade na sua aplicação, levou-o desde o início a  tomar uma posição de 

expectativa. Salientou que não é fácil responder com um sim ou não à delegação de competências, se 

forem aceites para de 2019 ou aguardar por 2020. Disse ainda que, para além dos diplomas já 

aprovados pelo Conselho de Ministros, outros consensualizados, mas não aprovados ou em vias de o 

serem e os não consensualizados em áreas estratégicas, existe um défice de sustentabilidade 

financeira, a que devemos estar atentos. Acrescentou que é importante tomar consciência plena do 

todo e não da parte, no sentido de verificar se o que estão a dar, é efetivamente a possibilidade de 

gerir bem sectores fundamentais para o bem estar das nossas populações, ou, se pelo contrário 

passaremos a ser meros pagadores de despesas menores, com responsabilidades acrescidas, sem 

autonomia e sem as devidas compensações financeiras, mas que, aos olhos das populações a 

responsabilidade de um sector funcionar bem, ou mal, passa a ser da responsabilidade da Câmara 

Municipal. Terminou dizendo que por se tratar de uma matéria de tal forma importante para a vida e o 

futuro dos Municípios, defende que a decisão deverá ser discutida pelo Executivo e alargada ao Órgão 

Deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio para reforçar a ideia de que a delegação de 

competências da Administração Central nos Municípios é um tema de extrema importância para 

responder à diversidade e diferenciação das necessidades dos territórios, pelo que defendeu que o 

assunto seja apresentado e discutido em reunião de Câmara, e, posteriormente, alargada a discussão 

à Assembleia Municipal. Sublinhou que a publicação dos vários diplomas setoriais e a decisão da sua 

aceitação ou não, que está agora em cima da mesa, é de tal forma importante, que considerou esta 

transferência de competências como a maior revolução desta 3ª República Democrática, até ao 

presente momento, ao nível das relações do Poder Local e Central, daí que considere indispensável 
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alargar o mais possível o debate sobre este assunto. Disse, ainda, esperar que a autonomia do Poder 

Local continue a ser respeitada, nomeadamente na dimensão financeira de transferência de verbas 

que este processo vai exigir e que esta delegação de competências não adie a regionalização de que 

o país e sobretudo o interior tanto precisam.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Após a auscultação de ambas as bancadas sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara disse 

que do ponto de vista do conforto e de maior legitimidade, a questão da discussão do assunto e 

posterior submissão à Assembleia Municipal é aquela que garante que mais tarde ninguém se possa 

queixar. Neste sentido e atendendo ao timing, colocou à discussão do Executivo a realização de uma 

Reunião Extraordinária da Câmara. Para a realização da mesma, foi consensual a data de 16 de 

janeiro, quarta-feira, às 14H30, sendo que, após esta reunião, a Câmara terá de comunicar à 

Assembleia Municipal, para que seja convocada  também uma Reunião Extraordinária, a qual terá que 

ser realizada até ao final do mês de janeiro.------------------------------------------------------------------------------- 

 

No final, o Senhor Presidente da Câmara informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

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

semanas, nomeadamente: “O Chá das 5”, no dia 23 de janeiro, pelas 17H30,  na Biblioteca Municipal, 

atividade integrada na semana da leitura que decorre entre os dias 21 e 25 de janeiro, é  aberta ao 

público em geral em que os participantes vão ser convidados, em jeito de tertúlia, a refletir sobre os 

livros da sua vida enquanto saboreiam um doce e bebem um chá, este é um evento que requer 

inscrição, até ao dia 22 de janeiro, podendo a mesma ser feita através do e-mail para, biblioteca@cm-

baiao.pt ou ligando para o 255 540 556; O Encontro Concelhio de Cantadores de Janeiras, no 

Mosteiro de Santo André, no dia  26 de janeiro, a partir das 21H30, esperando-se a participação de 

centenas de cantadores, provenientes de diferentes pontos do município. Outros eventos externos: 

Exposição de Presépios no Mosteiro de Santo André, com cerca de 90 presépios,  podendo esta ser 

visitada gratuitamente até ao dia 26 de janeiro no Mosteiro de Santo André de Ancede, sendo que um 

dos presépios tem 16 metros e foi concebido pelo Pároco Francisco Pedrosa, os restantes são da 

autoria das crianças que frequentam a catequese na Paróquia de Ancede, esta Iniciativa é organizada 

pela Paróquia de Ancede e que tem o apoio da Câmara Municipal de Baião; Palestra “Entender 

Autismo”, no dia 30 de janeiro pelas 8H00, no Auditório da Escola Básica e Secundária de Baião, 

palestra gratuita e aberta ao público, mas com especial interesse para profissionais e pais/familiares 

de crianças com Perturbações do Espectro do Autismo, durante 2 horas e com sessão de perguntas e 

respostas, os fundadores da Vencer Autismo, Susana e Joe, irão explicar em detalhe e numa visão 

360º, os desafios associados ao autismo, as suas possíveis causas e as áreas a dar prioridade no 

desenvolvimento da criança. Esta iniciativa conta também com o apoio da Câmara Municipal de Baião.  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Abate de bens corpóreos do Património Municipal  – Conhecimento  

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 tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Transferência de bens corpóreos – Conhecimento  

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 tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

destinado à Festa de Natal dos Trabalhadores – 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 proposta de atribuição de apoio à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado à Festa de Natal dos 

Trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Aprovação do tarifário do serviço de resíduos para o ano de 2019 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 de aprovação 

do tarifário do serviço de resíduos para o ano de 2019. Sobre este assunto o Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia solicitou alguns esclarecimentos. O Senhor Presidente da Câmara prestou todos os 

esclarecimentos solicitados, os quais foram complementados com a informação da Técnica presente 

na Reunião, Engª Luísa Borges. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião  

- Ano de 2019 – 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 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 de atribuição do Fundo de 

Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião para o ano de 2019. ---------------------- 
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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 16H30 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 _________________________________________ 


