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ATA     N.º 11 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019 

 

 

Aos sete dias 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de ordem profissional, tendo a 

Câmara considerado a falta como justificada. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas onze horas 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 24 de abril 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 Anunciação Gouveia cumprimentou todos os presentes e questionou o Senhor 

Presidente da Câmara, sobre o ponto da situação das obras do Percurso Pedonal da Pala, uma vez 

que tem constatado que as mesmas têm estado estagnadas. ------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para fazer referência à feira do livro – FELIBA 2019, 

que decorreu nos dias 2, 3 e 4 de maio, no Jardim Dr. Teixeira da Silva, salientando que esta atividade 

foi recuperada, uma vez que não se tem realizado nos últimos anos. Referiu que nesta iniciativa foram 

assinalados os 40 anos de vida literária de António Mota, animados com músicas de Daniel Completo, 

bem como os 110 anos do nascimento e 70 da morte de Soeiro Pereira Gomes, bem como os 40 anos 

da primeira edição do livro de Fanny Owen, de Agustina Bessa-Luís. Destacou o envolvimento dos 3 

Agrupamentos de Escolas do Concelho, onde os alunos participaram em várias atividades durante o 

evento. Durante o evento, para além de apresentações de livros e conversas com escritores, 

decorreram sessões de teatro e de música. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para fazer referência a algumas iniciativas que 

se realizaram recentemente, nomeadamente a Sessão Solene Comemorativa do 25 de Abril, realizada 

pela Assembleia Municipal, enaltecendo a qualidade das intervenções dos Partidos políticos, bem 

como dos Senhores Presidentes da Câmara e Assembleia Municipais. Referiu que é assim que se 

prestigia a política e os políticos, respeitando a diferença de opiniões num ambiente de verdadeira 

democracia. Disse que esta é a forma mais digna e construtiva de fazer política e sublinhou o 

pormenor do momento musical, o qual acrescentou ainda mais sensibilidade às comemorações de 

uma data tão importante para Portugal e para os partidos com assento na Assembleia Municipal, como 

é o 25 de Abril. Fez também referência à realização da Assembleia Municipal de Jovens, agradecendo 

aos Agrupamentos de Escolas do Concelho e aos alunos participantes e relevando a importância e 

pertinência dos temas escolhidos, que alertam e espicaçam as consciências da comunidade para os 

problemas ambientais, que são questões de cidadania e de humanidade. Destacou a forma como 

decorreu o debate durante a sessão, nomeadamente no respeito pela diferença de opiniões. Informou 

que esta iniciativa culminará com a visita dos jovens participantes à Assembleia da República. 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 11 da Reunião Ordinária de 07-05.2019 
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                                                                                                          3/7 

Abordou ainda a realização de uma Conferência sobre bullying e cyberbullying, organizada pela CPCJ, 

que decorreu no passado dia 3 de maio na Escola Secundária e encerrou o mês da Prevenção dos 

Maus-Tratos na Infância. Sublinhou a importância dos temas abordados na conferência “Violência 

Escolar / Cyberbullying e comportamentos desviantes” direcionada essencialmente aos alunos do 8º 

ano de escolaridade  e destacou a qualidade dos palestrantes do evento, Dra. Ana Rodrigues da 

Costa, docente da Universidade Fernando Pessoa e o advogado e criminologista, Pedro Proença. ------ 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para felicitar a realização de mais uma edição do 

Tunance/2019, que ocorreu nos dias 26 e 27 de abril, salientando que é uma iniciativa que além da 

música e alegria que trouxe às gentes de Baião, e às instituições do Concelho que receberam as 

tunas, traz ainda muitos visitantes, dinamizando assim, a economia local, ao nível da restauração. 

Defende que estas iniciativas devem continuar a ser apoiadas, uma vez que é mais uma forma de 

promover o nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia felicitou o Município pelas diversas iniciativas realizadas, 

realçando a Sessão Solene das Comemorações doa 25 de Abril, pela qualidade das intervenções 

proferidas e sentido de responsabilidade não só para com o  presente como pelo futuro. ------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores e em relação 

ao assunto abordado pela Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, sobre o Percurso Pedonal da 

Pala disse que, a obra tem estada efetivamente parada devido a um problema de articulação com a 

EDP, nomeadamente a colocação de postes, sendo que a demora da resolução do problema se 

prende com algumas alterações de cargos, ocorridas recentemente na empresa. Sublinhou a 

importância das iniciativas abordadas, nomeadamente a FELIBA, Sessão Solene do 25 de Abril e o 

Tunance/2019 e que fazem dinamizar o Concelho. --------------------------------------------------------------------- 

 

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 Prestação de Contas em que o Presidente da Câmara, vai no próximo dia 

10 e 11 de maio, ao encontro da população das freguesias de Campelo, Ovil, Loivos do Monte e 

Gestaçô, 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. No dia 10 de maio, pelas 21H30 a prestação de Contas ocorrerá na Sede da Junta de 

Freguesia de Campelo, no dia 11 de maio, às 15H00, será na Antiga Sede da Junta de Freguesia de 

Ovil, às 16H45 na Sede da Junta de Freguesia de Loivos do Monte e às 16H45 na Sede da Junta de 

Freguesia de Gestaçô; o Dia Internacional da Família na Piscina Municipal Coberta de Baião, no 

próximo dia 15 de maio, com entrada livre das 9H00 às 12H30 e das 15H00 às 21H00; Sarau de 

Dança, no Pavilhão Multiusos de Baião, no dia 18 de maio, pelas 21H00; Noite Europeia dos Museus, 
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com Caminhada e visita noturna ao dólmen de corredor de Chã de Parada 1 (monumento nacional), 

no dia 18 de maio, a Concentração dos participantes será entre a 21H00 no Museu Municipal e as 

21H30, com uma pequena visita ao NA do MMB para apresentação da maqueta do dólmen de Chã de 

Parada 1 e o respetivo espólio que compunha o ritual funerário, seguindo-se a visita à serra, com 

observação das estrelas, esta atividade é gratuita, mas com inscrição obrigatória até ao dia 17 de maio 

às 13H00 através do email museu@cm-baiao.pt. Outros Eventos externos: Caminhada Solidária 

promovida pelos “Os Alegrinhos” – Associação Desportiva e Cultural do Ingilde, a iniciativa realiza-se 

no dia 19 de maio, pelas 09H00, e tem uma vertente social para ajudar duas famílias. ---------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a 

escola Básica e Secundária de Vale de 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 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 o protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a escola Básica e Secundária de Vale de Ovil. ------------ 

 

2. Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e o CESAE – Centro de 

Serviços e Apoio às Empresas, para a implementação de formação modular para 

desempregados de longa duração – 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 cooperação entre a Câmara 

Municipal de Baião e o CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas, para a implementação de 

formação modular para desempregados de longa duração. ---------------------------------------------------------- 

 

3. Aceitação do Programa CLDS 4G para os próximos 36 meses e aprovação da Entidade 

Coordenadora Local de Parceria – 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 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 ratificar a Aceitação do Programa CLDS 4G para os 

próximos 36 meses e aprovação da Entidade Coordenadora Local de Parceria. ------------------------------- 

 

mailto:museu@cm-baiao.pt
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4. Transferência da farmácia de Gestaçô – Emissão de parecer prévio – 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 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, 

emitir parecer desfavorável sobre a transferência da farmácia de Gestaçô para a Freguesia de 

Campelo e Ovil. Sobre este assunto as bancadas do PS e do PSD ficaram de apresentar declaração 

de voto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5. Homologação do auto referente à hasta pública do prédio urbano com a área total de 

8.440,00 m2, inscrito na matriz urbana sob o nº 2736 da Freguesia de Campelo e Ovil, com 

origem no artigo matricial nº 2441, descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião 

sob o nº 3301/20100519, sito no Lugar do Ingilde, da freguesia de Campelo e Ovil, 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 a homologação do auto referente à hasta 

pública do prédio urbano com a área total de 8.440,00 m2, inscrito na matriz urbana sob o nº 2736 da 

Freguesia de Campelo e Ovil, com origem no artigo matricial nº 2441, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Baião sob o nº 3301/20100519, sito no Lugar do Ingilde, da freguesia de Campelo e 

Ovil, Concelho de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

6. Empreitada de conservação e restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo 

André de Ancede – 3ª Fase – Autorização para a realização da despesa e abertura do 

procedimento – 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, aprovar a empreitada de conservação e restauro do 

Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede – 3ª Fase – Autorização para a 

realização da despesa e abertura do procedimento. ------------------------------------------------------------------- 

 

7. Discussão Pública do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território – REOT – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo  VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a  abertura do 

procedimento do período para discussão pública do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do 

Território – REOT. ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

 

8. Aprovação da designação do Coordenador Técnico do programa CLDS 4G – 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 designação do Coordenador Técnico do programa CLDS 4G. ----------------------------------------- 

 

 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 
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OS VEREADORES, 

_____________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


