CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 05

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------

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
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I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A ata da reunião ordinária realizada no dia 13 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 à participação do Município de
Baião como parceiro, no projeto turístico de desenvolvimento territorial “Digital Nomads Adventure”,
preparado em conjunto pelas Câmaras de Baião, Amarante, Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto e
pela CIM do Tâmega e Sousa. Destacou que este foi um dos 3 projetos premiados e distinguidos na
competição Ala+T – qualificar para o Turismo, sendo que, o mesmo concorreu com outros 18 grandes
projetos vindos de todo o país. Com este prémio, o grupo garante financiamento para a sua
concretização. Referiu-se também à inauguração do Núcleo de Arte Sacra - coleção, António Manuel
Miranda que decorreu no passado dia 24 de fevereiro, onde foi possível apreciar a coleção doada ao
Município de Baião por António Manuel Miranda, a qual estará patente na Casa da Hospedaria e Casa
dos Moços do Mosteiro de Santo André de Ancede. Salientou que é um espaço que nos orgulha a
todos, e, que será mais uma oferta aos turistas que visitam o nosso Concelho. Convidou os presentes
para assistirem a mais um Desfile de Carnaval pelas Ruas da Vila de Baião, no próximo domingo,
esperando-se que o tempo ajude e que à semelhança dos anos anteriores, sejam vividos momentos
de alegria e boa disposição. Por fim, informou os Membros do Executivo de que ocorrerá uma visita,
de um grupo de pessoas vindas de Cormeilles-en-Parisis, a cidade Francesa, com quem Baião
formalizou uma geminação, integrada na Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos
Verdes, com o objetivo de conhecer melhor o nosso território, os nossos produtos locais e a nossa
gastronomia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador José Lima, usou da palavra para dar conta da realização de mais uma edição da
Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos Verdes, nos dias 8, 9 e 10 de março,
esperando-se mais uma vez, a afluência de muitos visitantes ao certame e que depois, voltarão
durante o ano. Referiu que o Município tem realizado ações de promoção deste evento, como foi o
caso da participação no “Programa da Cristina”, na Casa de Baião no Porto, no Porto Canal, etc.
Salientou a importância da realização desta feira, como forma de dinamizar a economia local, bem
como promover o nosso território e os nossos produtos endógenos. Informou ainda que na
programação da feira está inserido o sorteiro do concurso “Compre em Baião”, iniciativa que resulta de
uma parceria entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Empresarial de Baião.-------------------Ata N.º 05 da Reunião Ordinária de 27-02.2019
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores,
fazendo algumas considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anabela
Cardoso, referiu que foi uma boa participação do Município de Baião no projeto turístico de
desenvolvimento territorial “Digital Nomads Adventure”, em parceria com um conjunto de Câmaras e a
CIM do Tâmega e Sousa. Destacou que é gratificante ter sido um dos 3 projetos premiados e
distinguidos na competição Ala+T – qualificar para o Turismo, onde participaram mais de 100
municípios. Elogiou o trabalho de articulação realizado pelos colaboradores responsáveis

dos

municípios intervenientes no projeto, salientando que este prémio é mais um fator importante para o
desenvolvimento e promoção das regiões. Em relação à inauguração do Núcleo de Arte Sacra, no
passado dia 24 de fevereiro, disse que foi uma homenagem singela, mas com muito sentido, em que o
mérito principal foi do Dr. António Miranda que doou ao Município um conjunto de 23 peças do seu
espólio particular, tendo lançado um desafio às igrejas e paróquias para divulgarem um património que
muitas vezes está arrumado e longe das pessoas, o qual poderia transitar para este núcleo para poder
ser apreciado pelos muitos visitantes, bem como tornar aquele núcleo numa maior dimensão. Reiterou
mais uma vez, para que todos os Membros do Executivo participem mais neste tipo de eventos, que
muito dignificam o nosso património cultural. ----------------------------------------------------------------------------Em relação à intervenção do Senhor Vereador José Lima, reforçou o convite para a participação de
todos os Senhores Vereadores na Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos Verdes de
Baião, a qual integrará, este ano, a visita de um grupo de franceses vindos da cidade de Cormeillesen-Parisis, no âmbito da geminação entre os dois municípios, tendo como objetivo principal o contacto
com a nossa realidade de forma a conhecer os nosso produtos endógenos. Espera que corra tudo
bem e que à semelhança das edições anteriores seja mais um grande sucesso. Quanto à promoção
do evento no Programa da Cristina Ferreira, disse que ´foi mais uma oportunidade de promover o
certame, num programa que está cada vez mais em voga e é líder de audiências, pelo que,
reconheceu o trabalho desenvolvido pelo Senhor Vereador em conseguir mais este furo de promoção.

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: Festival Aquático “Aqua Baião” hoje, dia, 27 de fevereiro, das 17H30 às
21H00, na Piscina Municipal Coberta, uma atividade promovida pelo Pelouro do Desporto, cujo
programa de atividades conta com provas de competição, jogos aquáticos, em ambos os tanques, e
aulas de hidroginástica, com entrada gratuita; Meditar para descansar: no âmbito do projeto “Ler com
(c)alma”, que funcionará na Biblioteca Municipal de Baião, todas as primeiras sextas-feiras de cada
mês, das 18h00 às 19h00, com uma sessão de meditação, esta terceira sessão, que vai ocorrer no
próximo dia 1 de março (sexta feira) “vamos” “Meditar para descansar”, atividade dirigida ao público
em geral, com participação gratuita, embora sujeita a inscrição; Promoção da Feira do Fumeiro, do
Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião: a 1 de março (sexta feira), durante todo dia, na Casa de
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Baião no Porto, onde estarão presentes produtores de fumeiro, vinhos e restauração; Desfile
Concelhio de Carnaval, no dia 3 de março (domingo), às 14H30, pelas ruas da Vila de Baião; Atelier
de Carnaval, no dia 4 de marco (segunda-feira) na Biblioteca Municipal de Baião, das 9H30 às 17H30,
destinada a crianças dos 7 aos 12 anos, com inscrições gratuitas, mas obrigatórias; Promoção da
Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, no dia 6 de março (quarta-feira),
durante todo dia, no Welcome Center no Porto, onde estarão presentes também

produtores de

fumeiro, vinhos e restauração; Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, nos
dias 8,9 e 10 de março (sexta-feira, sábado e domingo), evento animado pela Cláudia Martins e os
Minhotos Marotos, com a abertura na sexta feira às 18H30 e incluí Feira Stock Off; Dia Internacional
da Mulher, no dia 8 de março na Piscina Municipal Coberta durante todo dia, com entrada gratuita ao
público feminino, incluindo banhos livres e hidroginástica. Outros Eventos com apoio da autarquia:
Conferência "Responsabilidade das Instituições Públicas e da Família face ao Consumo de
Substâncias Ilícitas pelos Jovens", no dia 27 de fevereiro, quarta-feira, das 14H00 às 17H30, no
Auditório Municipal de Baião, evento organizado em parceria com a Câmara Municipal de Baião e a
Psicosorrir – Clínica Médica e Terapêutica do Tâmega; Apresentação do livro, “Subsídios para a
Monografia de Eiriz Primitiva, da AGAVI - Associação para a Promoção da Gastronomia e Vinhos,
Produtos Regionais e Biodiversidade, com a colaboração da Câmara Municipal de Baião, da autoria de
Nídia Carvalho e António Damásio, no próximo dia 2 de Março (sábado), pelas 17H00, no Posto de
Turismo de Baião; a Matança do Porco, organizada pela Associação de Trabalhadores da Câmara
Municipal de Baião, no próximo sábado, dia 2 de março, na tenda do Mosteiro de Ancede. --------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal e da Casa da Juventude à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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
competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização
do Auditório Municipal e da Casa da Juventude à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Minuta de aditamento ao protocolo de adesão ao programa “Portugal a Nadar” – Pack
Entidade (que engloba o pack utente) a celebrar entre o Município de Baião e a Federação
Portuguesa de Natação – 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
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de aditamento ao protocolo de
adesão ao programa “Portugal a Nadar” – Pack Entidade, que engloba o pack utente, a celebrar entre
o Município de Baião e a Federação Portuguesa de Natação.------------------------------------------------------3. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Apoio ao Clube Náutico de Ribadouro
para calendarização da Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2 – 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
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
dos presentes, ratificar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo, para poio ao Clube
Náutico de Ribadouro para calendarização da Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2. O
Senhor Vice-Presidente ausentou-se da sala e não participou na votação deste assunto, por
impedimento legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização do sorteio “Compre em Baião” –
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 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 o apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização do sorteio “Compre em Baião”.
O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia ausentou-se da sala e não participou na votação deste
assunto, por impedimento legal. --------------------------------------------------------------------------------------------5. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – Ocupação de espaços na feira por Feirantes
residentes no Município – 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 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 o apoio
à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil pela ocupação de espaços na feira por Feirantes residentes
no Município. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. -----------------------

6. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Conservação e Restauro
do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede – 3ª Fase” – Proposta
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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, aprovar o Pedido de empréstimo a longo prazo,
para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional
Regional do Norte “Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André
de Ancede – 3ª Fase”. 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, 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,
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______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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