CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 06

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019

Aos treze dias do mês de março 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 em Exercício, Dr.
José Fernando Pinho Silva e os Exmos. Membros da Câmara: ---------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------

Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e
Recursos Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa e Chefe da Divisão de Gestão Financeira e
de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. ------------------------------------------------------

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por ter de se
deslocar em representação do Município, à inauguração da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa / 2019
e o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, por motivos de saúde, tendo a Câmara considerado as
faltas como justificadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício
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
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I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A ata da reunião ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2019, cuja leitura foi dispensada por a
mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para fazer referência ao Desfile Concelhio de
Carnaval, do passado dia 3 de março, pelas ruas da Vila de Baião, o qual foi bastante animado, tendo
atraído milhares de pessoas a Baião. Destacou que este desfile foi o mais participado de sempre, e
pela primeira vez, com a participação de todas as Freguesias do Concelho. Referiu a visita da
Comitiva Francesa de Cormeilles-en-Paris, no âmbito da geminação do Município de Baião com
aquela Vila Francesa, a qual veio propositadamente ao nosso concelho para participar na Feira do
Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião e testemunhar de perto o sucesso da
nossa feira e dos nossos produtos. As pessoas desta comitiva ficaram bastante agradadas com o que
viram, estando-se a trabalhar com vista à realização da visita de um grupo de jovens de Baião àquela
cidade, bem como a criação da Casa de Baião naquele Município. Depois, falou da participação do
Município de Baião na inauguração da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento dedicado à
promoção da atividade turística. Salientou a importância da participação de Baião neste certame,
como forma de promover o Concelho, os nossos produtos endógenos e o nosso artesanato. Por fim,
realçou o facto do Executivo ter realizado um tralho prévio, nomeadamente reuniões com os nossos
operadores turísticos, no sentido de criar e planear uma estratégia, bem como ouvir as sugestões de
todos os que estão no terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia usou da palavra para dizer que assistimos com agrado a
mais um evento que dignifica o concelho de Baião, a XIV edição da Feira do Fumeiro, do Cozido à
Portuguesa e dos vinhos de Baião. Referiu que esta iniciativa facilita e contribui para a divulgação da
imagem das empresas, bem como dos produtos locais. Destacou, igualmente, a presença da comitiva
do Município de Cormeilles-en-Parisis, que se deslocou à Vila de Baião, para assistir a este evento, o
que demonstra que realmente se estão a estabelecer laços de geminação. Sublinhou que todos
aguardamos que esta parceria possa contribuir, de alguma forma, para melhorar a nossa qualidade de
vida, salientando a dos jovens, sobretudo no que se refere ao desporto e lazer. ------------------------------O Senhor Vereador José Lima interveio para felicitar a Associação de Trabalhadores da Câmara
Municipal de Baião pelo grande trabalho realizado para os colaboradores da Autarquia,
nomeadamente a Matança do Porco que decorreu no passado dia 2 de março, num espaço magnifico
da Quinta do Convento do Mosteiro de Ancede. Referiu também a reunião do Executivo com os
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deputados eleitos pelo PCP, do Círculo do Porto, tal como fez com os deputados da Assembleia da
República do PS, PSD e CDS-PP, relativamente à importância da ligação de Baião à Ponte da Ermida,
com o objetivo de unir esforços e continuar a motivar a luta até ver a obra incluída no Plano Nacional
de Investimentos (PNI 2020/2030), uma vez que esta infraestrutura não se encontra contemplada
naquele Plano. Felicitou este grupo de deputados por se unir a este nosso objetivo, no sentido de
ajudar na luta para que esta obra, tão importante para a nossa região, seja uma realidade e não volte
a ficar no esquecimento. Por fim, falou também do sucesso da Feira do Fumeiro e do Cozido à
Portuguesa e dos Vinhos de Baião, a qual superou tudo e todos, referindo que a fasquia era muito alta,
mas demonstramos, mais uma vez, que estamos sempre prontos para superar os desafios. Destacou
a presença do Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética, Engº João Pedro Matos
Fernandes, que almoçou na Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, o qual
ficou muito entusiasmado com o que viu, num território com baixa densidade, mas com muita
qualidade. Por fim, informou que o Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética, voltará a
Baião na próxima sexta-feira, para inaugurar a ligação do gás natural na Vila de Baião, da
responsabilidade da Sonorgás, estando previsto o seu alargamento, num futuro próximo, às Vilas de
Santa Marinha do Zêzere, Ancede e Eiriz. -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara em Exercício, 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: As Comemorações do Dia Internacional da Mulher, espetáculo de
dança, música e teatro, no dia 16 de março, no Pavilhão Multiusos, pelas 21H30; Comemorações do
Dia do Pai, com entrada gratuita no Mosteiro de Santo André de Ancede, para pais e filhos, no dia 17
de março, entre as 10H00 e as 17hH00; Comemorações do Dia do Pai, com entrada gratuita na
Piscina Municipal Coberta, para pais e filhos, no dia 19 de março, entre as 9H00 e as 21H00; 3º
encontro municipal de Boccia Sénior, no dia 19 de março, entre as 14H00 e as 18H30, no Pavilhão
Multiusos de Baião; Comemorações do Dia Mundial da Floresta, na aldeia de Almofrela, entre as
15H00 e as 16H00, no dia 21 de março; Comemorações do Dia do Município, no dia 23 de março,
pelas 10H30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e em Ancede, às 14H30. Outros eventos com
apoio da autarquia: Feira do Queijo em Tresouras, de 23 a 25 de março, em Calvos, Tresouras. --------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. 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 I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é
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competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização
do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ----------------------------------------------------2. Protocolo de colaboração financeira – Instituto Português do desporto e Juventude, I.P.
(IPDJ,I.P.) – 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 o protocolo de colaboração financeira –
Instituto Português do desporto e Juventude, I.P. (IPDJ,I.P.). -------------------------------------------------------

3. Minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da atividade económica do setor primário,
entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a Dólmen, Cooperativa de
Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL. – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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
minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da atividade económica do setor primário, entre o
Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a Dólmen, Cooperativa de Formação,
Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL.---------------------------------------------------------------4. Comemorações do Dia do Município – Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de
Baião – 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 dos presentes, aprovar a proposta de Atribuição de
Distinções Honoríficas do Município de Baião, no âmbito das Comemorações do Dia do Município. -----

5. Alterações às Normas Provisórias de Atribuição de Apoio às Festividades do Concelho de
Baião – 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 as alterações às Normas Provisórias de
Atribuição de Apoio às Festividades do Concelho de Baião.----------------------------------------------------------
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6. Protocolo de cedência de viatura do Município à União de Freguesias de Campelo e Ovil –
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
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, ratificar o protocolo de cedência de viatura do
Município à União de Freguesias de Campelo e Ovil e submeter o assunto à Assembleia Municipal.-----

7. Protocolo de cedência de viatura do Município à Junta de Freguesia de Santa Marinha do
Zêzere – 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
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, ratificar o protocolo de cedência de viatura do
Município à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere e submeter o assunto à Assembleia
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a
Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento-A2000 e os Estagiários, Jorge Manuel
Monteiro Correia, Carlos Alberto Miranda Vieira e Samuel Joaquim Cardoso Ribeiro –
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
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, ratificar o acordo de formação prática em contexto
de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Associação 2000 de Apoio ao DesenvolvimentoA2000 e os Estagiários, Jorge Manuel Monteiro Correia, Carlos Alberto Miranda Vieira e Samuel
Joaquim Cardoso Ribeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Rede de Percursos
Pedonais – Rua de Camões/Campo de Futebol” – 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 o pedido de empréstimo a longo prazo,
para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional
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Regional do Norte “Rede de Percursos Pedonais – Rua de Camões/Campo de Futebol”. A Câmara
mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------

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 em Exercício, Dr. José
Fernando Pinho Silva, 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 _________________________________________
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