CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 12

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2019

Aos vinte e dois do mês de maio 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------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 Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, por motivos de consulta
médica, 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

Ata N.º 12 da Reunião Ordinária de 22-05.2019
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500 # Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt # Web. www.cm-baiao.pt

1/8

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A ata da reunião ordinária realizada no dia 7 de maio 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. Não participou na votação o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, 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 cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o
registo do VIII Sarau Anual de Dança, realizado no passado sábado, que encheu, mais uma vez o
Pavilhão Multiusos de Baião. Destacou a participação de mais de 300 bailarinos e agradeceu a todos
os colaboradores da Câmara que se envolveram na organização deste espetáculo, que foi, um êxito e
agradou a todos os que assistiram. Informou o Executivo de que a iniciativa “Noite dos Museus”, foi
cancelada devido às condições meteorológicas desfavoráveis previstas para a noite de 18 de maio,
nomeadamente a formação de nevoeiro, o que impossibilita a visualização das estrelas, tendo a
iniciativa sido reagendada para o dia 29 de junho. Abordou ainda a deslocação do Grupo Musical “O
Estaleiro”, da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, à cidade francesa de
Dijon, a convite do Presidente de uma Associação da Comunidade Portuguesa daquela cidade. O
Presidente da Associação de Trabalhadores, Senhor Armando Pinho, representou o Município de
Baião, tendo sido muito bem recebidos pela Comunidade Portuguesa de Dijon. -------------------------------

O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para fazer algumas referências, nomeadamente ao Dia
Internacional do Enfermeiro celebrado pelo Município de Baião, em parceria com o Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa, que decorreu no dia 13 de maio, no Centro Escolar do Agrupamento de Escolas
do Sudeste de Baião, onde mais de 30 alunos, com idades compreendidas entre os 5 e os 7 anos,
puderam assistir e participar numa ação de sensibilização sobre a importância da lavagem das mãos.
Disse que esta iniciativa pretendeu homenagear todos os enfermeiros do mundo, bem como relembrar
o papel vital que estes profissionais desempenham na prestação de cuidados de saúde à população
em geral. Referiu também a prestação de contas que está a ser feita pelo Senhor Presidente da
Câmara, em todas as freguesias, por se tratar de uma iniciativa que, apesar de não ser nova, continua
a ser atual e pertinente, além disso, é uma forma de reforçar a ligação entre os eleitos e os eleitores.
Depois, referiu duas ações realizadas recentemente no âmbito do Projeto Educativo Concelhio, uma
delas constou de uma formação de prevenção em segurança rodoviária em articulação com a GNR de
Amarante e de Baião, no dia 4 de maio, onde os alunos do Centro Escolar de Campelo e alguns do
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil aprenderam regras de segurança rodoviária. Referiu ainda
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que os alunos receberam uma espécie de aula teórica do Piloto de Raly, Filipe Nogueira, que começou
com uma palestra, tendo os alunos a oportunidade de utilizarem também o simulador, no sentido de
perceberem as dificuldades que os pilotos enfrentam, sendo que alguns estes alunos vão ser
premiados com uma prova no Cartódromo de Baltar. Referiu-se também à atividade “Aprendiz por um
dia” , realizada no âmbito de um projeto de orientação vocacional, cujo objetivo é a redução do
abandono escolar precoce e a promoção do sucesso educativo. Salientou que esta iniciativa procura
sensibilizar os jovens para a importância do conhecimento e das competências, através do contacto
direto com os contextos de trabalho, de modo a que se motivem e capacitem para as opções e
tomadas de decisões que terão que realizar no futuro. Esta ação foi desenvolvida pela Câmara
Municipal de Baião em conjunto com os Agrupamentos de Escolas, no âmbito do projeto Tâmega
Sousa Educa – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa
(PIICIE do Tâmega e Sousa), sendo a entidade promotora a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Lima interveio para fazer referência ao “Maio Cultural”, atividade organizada
pela Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro que teve o seu ponto alto no passado fim de semana,
com a realização da Oficina do Empreendedor em articulação com a Associação Empresarial de Baião
e a comemoração do 174º Aniversário da Banda Marcial de Ancede. Felicitou a Junta de freguesia
pela organização desta iniciativa e desejou que a mesma se continue a realizar. ------------------------------

O Senhor Vereador Henrique Gaspar interveio para deixar o registo sobre o estudo do Rating
Municipal Português, estudo realizado pela Ordem dos Economistas que coloca o Município de Baião
no 13º dos 308 municípios com melhor governação no País, relativamente ao ano de 2018. O Rating
Municipal Português considera quatro dimensões para fazer a sua análise: a governança, o serviço à
população, a sustentabilidade financeira e o desenvolvimento económico e social. Tendo em conta os
critérios de cada dimensão, e do que depende fundamentalmente da ação do executivo municipal – a
Governança - a autarquia baionense fica nos treze primeiros lugares de toda a zona norte. Salientou
que o resultado estes dados é motivo para nos deixar a todos satisfeitos. Referiu-se também

à

apresentação da Prova Baja TT Rota do Douro Verde, que decorreu no Auditório Municipal, no
passado dia 20 de Maio, a qual se realizará nos dias 15 e 16 de Junho e que envolve os três
Municípios, Amarante, Baião e Marco de Canaveses, e que, é uma mais uma iniciativa que promove o
nosso território e contribui para a dinamização da economia local. -------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas por todos os Senhores e
Vereadores e teceu algumas considerações sobre as mesmas. Em relação ao assunto abordado pelo
Senhor Vice-Presidente da Câmara sobre a prestação de contas, referiu que à semelhança do que
tem sido feito desde o ano de 2006, é uma atividade que consiste essencialmente em levar a contas
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ao encontro das populações, para que tenham conhecimento da forma como o Município é gerido.
Sobre o Sarau de Dança abordado pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso, referiu que é mais uma
atividade que advém das várias valências prestadas pela Câmara, designadamente, a Escola de
Dança do Município, Bayondance, orientada pela Coordenadora do Desporto, Sílvia Costa, e que, à
semelhança dos anos anteriores, é um espetáculo com muito sucesso e que enche o Pavilhão
Multiusos. Sobre a deslocação do Grupo Musical “O Estaleiro”, da Associação de Trabalhadores da
Câmara Municipal de Baião, à cidade francesa de Dijon, disse que é sempre bom e uma forma de
promover também o Concelho, junto das Comunidades Portuguesas. Destacou ainda que o Município
esteve muito bem representado pelo Presidente da ATCMB, Senhor Armando Pinho. Relativamente
aos assuntos abordados pelo Senhor Vereador Henrique Gaspar, nomeadamente o Rally - Baja TT
Rota do Douro Verde, considerou que se trata de uma prova que junta os 3 Municípios, Baião,
Amarante e Marco e Canaveses, cuja apresentação da prova decorreu no Auditório Municipal e Baião,
sendo que esta prova, será uma forma de promover os territórios (Rota do Douro Verde) dos 3
Municípios envolvidos nesta iniciativa. Sobre estudo do Rating Municipal Português, realizado pela
Ordem dos Economistas, disse que o facto de colocar o Município de Baião no 13º dos 308 municípios
com melhor governação no País, relativamente ao ano de 2018, é preciso olhar para o estudo com
muita parcimónia e não nos devemos deslumbrar, mas ficar satisfeitos. -----------------------------------------

Por fim, 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: A Visita de jovens de Cormeilles-en-Parisis a Baião, de 30 de maio a 3 de
junho, 29 jovens e 6 adultos, da cidade de Cormeilles-en-Parisis, vão estar em Baião. A receção à
comitiva será no dia 30 de maio, pelas 16H30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; Jogos do
INATEL, nos dias 1 e 2 de junho, serão realizadas em Baião as finais nacionais da Fundação Inatel,
na vertente de Futsal, Andebol e Basquetebol, no Pavilhão Multiusos de Baião; No dia 1 de junho, o
Presidente da Câmara irá ao encontro da população das freguesias de Ancede, Ribadouro, Gôve e
Grilo, para uma sessão de prestação de contas. O objetivo é dar a conhecer a forma como o bem
público foi gerido nestes últimos anos, explicar as opções do executivo camarário e ainda ouvir os
baionenses, as sessões decorrerão nos edifícios das Juntas de freguesia de Ancede às 09H30, de
Ribadouro às 11H00, do Gôve às 15H00 e da Freguesia do Grilo às 16H30; também no dia 1 de
Junho, a partir das 18H30, decorrerá a inauguração da requalificação à zona envolvente de Eiriz, em
que o projeto foi cofinanciado em 85% pelo Norte 2020 – Portugal 2020- FEDER e está inserido no
âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), cujas intervenções incidiram sobre a
Estrada Nacional 321 desde que esta estronca com a Estrada Nacional 108 na direção de Ancede até
ao Centro de Saúde de Eiriz. Completam a intervenção a Rua das Casas Novas, do Centro de Saúde
até ao Centro Escolar, e a Rua do Bolhão que interliga as escolas à zona central de Eiriz; Virar a Mesa
do Avesso - o fim-de-semana de 7 e 8 de Junho, que promete saciar em igual medida a alma e o
palato é a proposta do evento gastronómico e literário no restaurante de Tormes em Santa Cruz do
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Douro. Eventos externos: Concentração Motard, nos próximos dias 24,25 e 26 de maio realiza-se a
XVIII concentração Motard de Baião, organizada pelo Moto Clube Baionense, na Praça D. Manuel de
Castro; Caminhada solidária em Loivos da Ribeira e Tresouras, organizada pela União de Freguesias
de Loivos da Ribeira e Tresouras, em favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo do Norte, no
dia 25 Maio de 2019, pelas 09H30m; e o Passeio de motas antigas, organizado pelo Rancho Folclórico
de Baião, no dia 8 de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Cedência do Auditório Municipal e Espaço envolvente à Junta de Freguesia de Campelo e
Ovil – 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 do Auditório
Municipal e Espaço envolvente à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil e submeter o assunto á
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Minuta de protocolo de cooperação institucional entre a Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género e o Município de Baião – 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 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 minuta de protocolo de cooperação institucional entre a Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género e o Município de Baião. ---------------------------------------------------------------------------3. Pedido de Informação Prévia, apresentada por Rituais D’Elegância – Aldeamento Turístico,
Lda. com Sede na Rua da Penacurva, Nº 373, Freguesia do Gôve – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 o pedido de Informação
Prévia, apresentada por Rituais D’Elegância – Aldeamento Turístico, Lda. com Sede na Rua da
Penacurva, Nº 373, Freguesia do Gôve. -----------------------------------------------------------------------------------
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4. Apoio Financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Leocádia – Festas de
Verão em Santa Leocádia/2019 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 o apoio Financeiro à
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Leocádia – Festas de Verão em Santa
Leocádia/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Apoio Financeiro à Comissão de Festas da Paróquia de Santo António de Ribadouro –
Festas em honra de Santo António de Ribadouro/2019 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 Financeiro à
Comissão de Festas da Paróquia de Santo António de Ribadouro – Festas em honra de Santo António
de Ribadouro/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de Abril – Transferência de Competências para o Município de
Baião ao nível do transporte de passageiros em vias navegáveis interiores, quer de caráter
turístico, quer do serviço publico regular – 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, aceitar por maioria, com cinco votos a favor dos Senhores
Vereadores do PS e um voto contra da Senhora Vereadora do PSD, a transferência de competências
para o Município de Baião, ao nível do transporte de passageiros em vias navegáveis interiores, quer
de carácter turístico, quer do serviço publico regular, no âmbito do Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de
Abril. Sobre este assunto a Senhora Vereadora do PSD ficou de apresentar declaração de voto. -------7. Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de Abril – Transferência de Competências para a Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa ao nível do serviço público de transporte de passageiros
regular em vias navegáveis interiores – 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,

aceitar por maioria, com cinco votos a favor dos Senhores

Vereadores do PS e um voto contra da Senhora Vereadora do PSD, a transferência de competências
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para Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa ao nível do serviço público de transporte de
passageiros regular em vias navegáveis interiores, no âmbito do Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de
Abril. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto a
Senhora Vereadora do PSD ficou de apresentar declaração de voto. ---------------------------------------------

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 16H00 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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