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ATA     N.º 10 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 

 

As atas das reuniões ordinária e extraordinária realizada no dia 10 e 17 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. O Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora 

Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia  não participaram na votação da ata da reunião 

extraordinária de 17 de abril de 2019, 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 Presidente da Câmara comunicou aos Senhores Vereadores, de que havia necessidade de 

alterar a próxima Reunião de Câmara, agendada para 8 de maio, em virtude de coincidir com a 

deslocação do grupo de jovens que participaram na Assembleia Municipal de Jovens de Baião, à 

Assembleia da República, tendo sugerido o dia 7 ou 9 para a realização da referida reunião. Todos os 

Senhores Vereadores concordaram que a reunião fosse antecipada para o dia 7 de maio às 11H00, 

tendo o Senhor Presidente da Câmara agradecido a sua disponibilidade. --------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio para informar os Membros do Executivo de que 

fará chegar à Câmara um requerimento que posteriormente deverá ser remetido à Infraestruturas de 

Portugal, sobre o problema causado pelas raízes das árvores existentes nas margens da Estrada 

Nacional Nº 108, mais concretamente ao Km 96,9. Encontrando-se, por isso, o piso bastante 

danificado, obrigando, por vezes, os condutores a fazer manobras imprudentes. Congratulou-se com o 

trabalho realizado pela CPCJ, sobre a prevenção dos maus tratos das crianças e jovens e referiu que 

estas atividades são de extrema importância, sobretudo junto das escolas, para alertar os mais novos 

para esta problemática. Disse ainda que deviam também ser abordadas, junto da comunidade escolar,  

outras temáticas como, bulling, civismo, espírito de solidariedade, etc., fatores importantes para o 

desenvolvimento dos valores humanos e que devem ser trabalhadas desde crianças. ----------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra, para deixar o registo sobre o espetáculo de 

folclore “Verdegar”, apresentado  pelo  Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto 

(NEFUP), no Auditório Municipal no passado dia 13 de abril. Referiu que este espetáculo foi realizado 

com base em estórias da Região do Douro Verde, contadas por quem as viveu, na primeira metade do 

século XX.  Este espetáculo reproduz estórias verdadeiras, recordadas e relatadas por quem viveu o 

trabalho, o amor e a festa, em condições difíceis e longe de tudo, apesar de ser curta a distância para 

a grande cidade. Estiveram presentes como convidados especiais do NEFUP, elementos do Rancho 

Folclórico de Baião, do Rancho Folclórico de Santa Cruz do Douro e das Ceifeiras de Valadares. 

Informou ainda que, o Município de Baião irá realizar a Ferira do Livro de Baião – FELIBA,  nos 
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próximos dias 2, 3 e 4 de maio,  no Jardim Dr. José Teixeira da Silva e visa promover o gosto pela 

leitura através de diversos momentos culturais, como sessões de contos, apresentação de livros, 

momentos musicais e peças de teatro. Acrescentou ainda que, serão assinalados os 40 anos de 

escrita, do Escritor de Baião, António Mota. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, cumprimentou os presentes e interveio para fazer algumas 

referências breves, nomeadamente sobre a intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, 

realçando que a CPCJ de Baião tem realizado diversas atividades sobre a prevenção dos maus tratos 

junto dos Jardins de Infância e das Escolas do 1º Ciclo, no sentido de apelar à consciência de todos 

para estes problemas e para os direitos das crianças. Informou os Membros do Executivo de que 

foram aprovadas duas candidaturas de serviços muito importantes de apoio à comunidade, 

designadamente o CLDS a funcionar nos próximos 3 anos sob a responsabilidade da Santa Casa da 

Misericórdia de Baião, e o GIP – Gabinete de Inserção Profissional, recentemente aprovado e a 

funcionar na Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

em relação ao assunto abordado pela Senhora Vereadora Anunciação sobre o piso danificado da 

Estrada Nacional  nº 108, reiterou que o assunto é da competência do IP, sendo que, a Câmara já 

alertou aquela entidade para o problema em causa. Contudo, disse que nada obsta, a que os 

Senhores Vereadores do PSD, possam também manifestar junto da entidade responsável, o seu 

desagrado por tal situação. No que respeita à CPCJ, disse que as preocupações da Senhora 

Vereadora, são também preocupações da Câmara Municipal de Baião, referindo que, para além do 

apoio logístico determinado pela Lei, a Câmara garante ainda apoio administrativo em função das 

necessidades da Comissão, tendo também um Técnico Superior a tempo inteiro como representante 

do Município. Sublinhou que a Câmara ao longo dos anos tem ido para além da sua responsabilidade, 

e que, a Comissão, atendendo à importância e gravidade dos assuntos que nela são tratados, requeria 

uma equipa de profissionais especializados, sendo que, as pessoas que lá estão, a maior parte são 

voluntários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: as Comemorações do 25 de abril -  45º Aniversário da Revolução de Abril, 

que será assinalado no concelho de Baião,  através de uma sessão solene da Assembleia Municipal, a 

cerimónia terá início às 11H00, seguida de um momento musical, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho;  dia 26 de abril, a Assembleia Municipal de Jovens, que reúne pela décima segunda vez, a 

partir das 10H00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os estudantes dos três agrupamentos, Vale 

de Ovil, Sudeste e Eiriz, apresentarão conferências subordinadas a duas temáticas: Alterações 

Climáticas (Agrupamentos de Sudeste e Eiriz) e a Desertificação do Interior (Vale de Ovil); a Feira do 
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Livro de Baião – Feliba, que se realizará  nos próximos dias 2, 3 e 4 de maio, a  iniciativa terá  lugar no 

Jardim Dr. José Teixeira da Silva e visa promover o gosto pela leitura através de diversos momentos 

culturais: sessões de contos, apresentação de livros, momentos musicais e peças de teatro. Outros 

Eventos externos: nos dias  26 e 27 de abril, VIII TUNANCE – Festival de Tunas de Ancede, as Tunas 

participantes vão-se concentrar na Praça Eça de Queiroz, no dia 26, às 21H30m, para uma serenata 

ao Luar, depois o Mosteiro de Santo André, em Ancede, será o palco para o evento principal do 

festival de tunas de Ancede – TUNANCE, que terá inicio às 21H30m, do dia 27 de abril. O evento 

conta com o apoio da Câmara Municipal de Baião, da Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro, da 

Junta de Freguesia de Campelo e Ovil, da Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere e da 

Associação Desportiva de Ancede; VII Caminhada Solidária e XI Passeio de BTT – Por Terras de 

Baião, organizada pela União de Freguesias de Santa Leocádia e Mesquinhata, no dia 28 de abril, 

com inicio às 07H30M, cujo valor das inscrições reverterá para a CECAJUVI. --------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz – Relatório e Contas de 2018 – Conhecimento 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no 

anexo I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

 

2. Acordo individual de estágio entre a Câmara Municipal de Baião e a escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Lamego – 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 acordo individual de estágio entre a 

Câmara Municipal de Baião e a escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. ----------------------- 

 

3. Protocolo de cooperação entre o Município, a PreVINT da UTAD, o Agrupamento de Escolas 

Vale de Ovil, o Agrupamento de Escolas de Eiriz e o Agrupamento de Escolas do Sudeste de 

Baião – 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 o protocolo de cooperação entre o 

Município, a PreVINT da UTAD, o Agrupamento de Escolas Vale de Ovil, o Agrupamento de Escolas 

de Eiriz e o Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião. --------------------------------------------------------- 
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4. Designação de dois Juízes Sociais e ser nomeados no processo de Promoção e Proteção Nº 

2199/17.8T8PRD-B – 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 

aprovar a proposta de designação de dois Juízes Sociais e ser nomeados no processo de Promoção e 

Proteção Nº 2199/17.8T8PRD-B. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado – Reserva de Recrutamento – 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 procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado - Reserva 

de Recrutamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Isenção de pagamento de taxas referentes às licenças necessárias para a realização da III 

Edição do BTT e Caminhada Solidária – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 isenção de pagamento de taxas 

referentes às licenças necessárias para a realização da III Edição do BTT e Caminhada Solidária da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto  à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio ao Centro de Convívio e Apoio à Infância, Juventude e Idosos – 

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  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, 

aprovar a  atribuição de apoio ao Centro de Convívio e Apoio à Infância, Juventude e Idosos. ------------ 

 

8. Apoio Financeiro á Comissão de Festas de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-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 aprovar a atribuição de apoio à Comissão de 

Festas de Santa Marinha do Zêzere. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 _________________________________________ 


