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ATA     N.º 19 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Aos onze dias do mês de setembro 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 e Chefe da Divisão de Gestão Financeira e 

de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. ------------------------------------------------------ 

 

Ausências: Senhora Vereadora Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, por motivos e 

ordem profissional, 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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 28 de agosto 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 participaram na votação a Senhora Vereadora Anabela Cardoso e o Senhor 

Vereador José Lima, 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 

antecipar a próxima Reunião de Câmara, de 25 para 23 de setembro, em virtude alguns assuntos 

ainda poderem ser submetidos à Sessão de 28 de setembro. Todos os Senhores Vereadores 

concordaram que a reunião fosse antecipada para o dia 23 de setembro às 10H30, tendo o Senhor 

Presidente da Câmara agradecido a sua disponibilidade. ------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para deixar o registo sobre a deslocação de 

uma comitiva baionense a França para promoção de Baião e dos vinhos do Concelho. Esta  Comitiva 

participou numa iniciativa anual que decorreu na vila de Cormeilles en Parisis, no Salão das 

Associações, espaço que juntou mais de 100 associações de âmbito desportivo, cultural, de lazer e 

solidário, onde acorreram milhares de pessoas. A promoção de Baião foi muito profícua com muitos 

visitantes a passarem pelo stand alusivo ao nosso concelho, a provarem os vinhos, e a mostrarem 

interesse em conhecer a região, tendo os bombos da Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião proporcionado diversos momentos de animação que agradaram aos visitantes. 

Referiu que esteve também representado o Gabinete de Apoio ao Emigrante do Município de Baião e 

considerou, muito positiva a participação de Baião neste  evento. Deixou ainda o registo sobre as 

Comemorações do 29º Aniversário da Fundação Eça de Queiroz, que decorrerão em Tormes no 

próximo dia 14 de setembro, e onde será entregue o prémio Literário Fundação Eça e Queiroz, à 

escritora Djaimilia Pereira de Almeida, com a obra “Lisboa, Luanda, Paraíso” terminando com jantar, 

pelo que os Senhores Vereadores que se queiram associar a estas Comemorações, deverão informar 

antecipadamente os serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e interveio para fazer duas 

referências, a primeira relativa ao Jardim de Infância do Centro Escolar de Eiriz, em substituição do de 

Touças, que já se encontra em condições de funcionamento com os devidos equipamentos, 

lembrando que da parte do Município foi cumprido o objetivo, de estar pronto aquando da abertura do 

novo ano letivo. A segunda, prende-se com a realização de mais um Passeio Sénior, que ocorreu no 
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passado dia 7 de setembro, desta vez participaram todas as freguesias no mesmo dia, cerca de 1700 

pessoas, com destino à Quinta da Malafaia, tendo incluído missa, almoço, animação e lanche. Disse 

que correu tudo muito bem e sem percalços e as pessoas mostraram-se muito satisfeitas e felizes. 

Deixou ainda uma nota a todos quantos se envolveram na organização, nomeadamente os Senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia, os funcionários da Autarquia, aos Bombeiros de Baião e de 

Santa Marinha do Zêzere, bem como ao Grupo de Concertinas, os Monteiros de Lameirão. --------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar nota de dois grandes eventos que ocorreram 

recentemente, o Rali organizado pelos três municípios, Amarante, Baião e Marco de Canaveses,  

enalteceu a forma como se empenharam, na base do principio de que “juntos somos mais fortes”, 

independentemente das forças politicas que os elegeram, foram capazes de se unirem com o objetivo 

de promover o território, onde assistiram milhares de pessoas, nas diversas provas. Fez ainda 

referência à Expo Aboboreira, promovida pela Dólmen, a qual não correu como o desejado, devidos às 

condições climatéricas, por causa do risco de incêndios, o que levou ao cancelamento de algumas 

atividades. Felicitou os três Municípios, os quais mostraram que juntos, é possível fazer grandes 

coisas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador Henrique Ribeiro usou da palavra para fazer referência á 4ª Edição da Feira do 

Vinho Verde e das Tasquinhas, que foi efetivamente,  uma vez mais,  um grande sucesso. Considerou 

este evento como uma aposta ganha e para continuar. Referiu que ao longo destes quatro anos 

assistimos á sua evolução de ano para ano. Felicitou e deu os parabéns à Câmara Municipal de Baião 

que é parceira e à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere que promoveu este evento. 

Reconheceu o trabalho dos funcionários da Junta de Freguesia e da Câmara que estiverem envolvidos 

na organização, bem como aos produtores e aos restaurantes presentes que promoveram os nossos 

vinhos e a nossa gastronomia, tão importante para o Concelho e para a Região. -----------------------------  

 

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: o Campeonato do Mundo de Motonáutica F2, no  fim de semana, 14 e 15 

de setembro (sábado e domingo) na Albufeira da Pala, em Ribadouro, com a participação de 22 

pilotos, provenientes  de 13 países diferentes; a abertura do ano letivo no auditório da Escola 

Secundária de Baião, no dia 12 de setembro (quinta feira), às  10H00,  sessão para professores e às 

15H00 sessão para funcionários; Outros eventos com apoio da autarquia,  Cinema fora do sítio, no dia 

14 de setembro (sábado), às 21H30, no Centro Cívico do Grilo, com a exibição do Filme: Assim nasce 

uma estrela. Organização da Fundação Inatel com o apoio da autarquia; Cinema fora do sítio, no dia 

22 de setembro (domingo), às 21H30 no Centro Cívico de Tresouras, onde será exibido o . Filme: 

Homem Aranha – Longe de Casa, estes eventos são organizados pela Fundação Inatel,  com o apoio 

da autarquia com entrada livre. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Falecimento do Funcionário Alfredo Maria Pereira Cardoso – Conhecimento 

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 tomou conhecimento.  O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia em nome da 

bancada do PSD manifestou a sua solidariedade perante a família do funcionário e lamenta a tragédia, 

bem como o facto de não ter tido conhecimento e por isso, não teve oportunidade de estar presente no 

funeral. Solidarizou-se com o que a Câmara transmitiu à família. -------------------------------------------------- 

 

2. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2019, assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 24.11.2018, concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento  

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 tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Maria de Frende – Festas em honra de Santa Maria / 

2019 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora do Pelouro da Cultura, 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 apoio financeiro à Paróquia de Santa 

Maria de Frende destinado à realização das Festas em honra de Santa Maria / 2019. ----------------------- 

 

4. Minuta de acordo de colaboração para a cedência do Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do 

Douro – Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor  Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 

minuta de acordo de colaboração para a cedência do Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do Douro à 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------- 
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5. Subsídio aos Agrupamentos de Escolas pata financiamento das despesas com o 

funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para 2019/2020 – 

Expediente e limpeza – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 

atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas pata financiamento das despesas com o 

funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para 2019/2020 – Expediente e 

limpeza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Subsídio aos Agrupamentos de Escolas pata financiamento das despesas com o 

funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para 2019/2020 – 

Aquecimento – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 

atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas pata financiamento das despesas com o 

funcionamento das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância para 2019/2020 – Aquecimento. 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia solicitou alguns esclarecimentos, tendo o 

Senhor Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação prestado todos esclarecimentos.------------ 

 

7. Abertura de concursos internos de acesso limitado para provimento de lugares da carreira 

não revista de Fiscal Municipal – Relação Jurídica de Emprego Público, na modalidade de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado – 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, aprovar a abertura de concursos internos de acesso 

limitado para provimento de lugares da carreira não revista de Fiscal Municipal – Relação Jurídica de 

Emprego Público, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. Prorrogação de prazo para elaboração e notificação do Relatório Final do Processo 

Disciplinar – 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  
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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 a prorrogação de prazo para elaboração e 

notificação do Relatório Final do Processo Disciplinar. ---------------------------------------------------------------- 

 

9. Delegação de Competências entre o Município de Baião e a Freguesia de Frende – 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 a Delegação de Competências entre o 

Município de Baião e a Freguesia de Frende e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------- 

 

10.  Participação Variável no IRS – Ano de 2021 – 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  X 

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 Participação Variável no IRS para o Ano 

de 2021 e submeter o assunto á Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

 

11.  Imposto Municipal sobre Imóveis – 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  

XI 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 Imposto Municipal sobre Imóveis e 

submeter o assunto á Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  2ª Revisão do Plano Diretor Municipal 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  

XII 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 2ª Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território – REOT – 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  XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade 
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aprovar o Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território – REOT e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14.  Zona de Acolhimento Empresarial de Baião – 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  XIV 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 projeto da Zona de 

Acolhimento Empresarial de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. 4ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2019 – 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  XV 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 4ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2019 e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Empréstimo a longo prazo, até 1.650.000 Euros, para financiamento de diversos 

investimentos – Não Adjudicação – 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  

XVI 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 não adjudicação do 

Empréstimo a longo prazo, até 1.650.000 Euros, para financiamento de diversos investimentos. --------- 

 

17.  Empréstimo a longo prazo, até 1.650.000 Euros, para financiamento de diversos 

investimentos – 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  

XVII 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 empréstimo a longo prazo, até 1.650.000 

Euros, para financiamento de diversos investimentos. ----------------------------------------------------------------- 

 

18. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização, conforme 

planta anexa (Nº 1), na Rua Comandante Agatão Lança – 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  

XVIII à presente ata. A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar a proposta da ordem de trabalhos. - 

 

19. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização, conforme 

planta anexa (Nº 2), na Rua Eça de Queirós – 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  

XIX à presente ata. A Câmara deliberou, por unanimidade,  retirar a proposta da ordem de trabalhos. -- 

 

20. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização, conforme 

planta anexa (Nº 3), na Rua de Camões – 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  XX à presente ata. A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar a proposta da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------- 

 

21. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação desportiva 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  

XXI 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 Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com a Associação desportiva de Baião. -------------------------------------------- 

 

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 
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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, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 


