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ATA    N.º 17 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

Aos catorze dias do mês de Agosto de dois mil e dezanove, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

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 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

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: Senhor Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, por se encontrar de férias. ------ 

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 24 de Julho 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 

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso referiu-se à recente edição do Festival Byonritmos, realizada 

num novo modelo e conceito e que, não obstante as condições meteorológicas não terem sido as mais 

favoráveis, tinha registado uma maior participação do público. Deu os parabéns à Associação 

Byonritmos e a todos os voluntários envolvidos na organização do evento. De seguida, informou de 

que o Município de Baião, em parceria com a Douro Filme Festival, iria oferecer as primeiras 10 

inscrições aos jovens Baionenses, entre os 15 e os 25 anos, que submetessem a candidatura para o 

Curso de Cinema Super 8mm, realizado de 26 a 28 de Agosto, em Baião. -------------------------------------- 

Senhor Vice-Presidente sublinhou a recente apresentação do Compromissómetro, com a presença do 

Secretário de Estado das Autarquias Locais, uma plataforma que deve orgulhar todos os baionenses e 

particularmente os autarcas, por ser inovadora e permitir um acompanhamento permanente e fácil da 

ação do executivo municipal. Acrescentou, que é uma medida que prestigia todos aqueles que se 

disponibilizam a servir os Baionenses com isenção, com rigor e com humildade democrática. ------------ 

Senhor Vereador José Lima destacou o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, decorrido no 

último fim-de-semana de Julho, no qual todos se tinham empenhado para que quem nos visitasse 

levasse o melhor que o concelho tinha para oferecer. Sublinhou o trabalho de todos os colaboradores 

da autarquia envolvidos, bem como de todos os expositores e restaurantes, que tudo fizerem para que 

o evento corresse pelo melhor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara lembrou que estava a decorrer o IX Encontro Concelhio de Emigrantes 

Baionenses, no Pavilhão Multiusos de Baião, e para o qual estavam todos convidados. Seguidamente, 

fez o convite para as seguintes iniciativas/eventos: Festas Concelhias e de São Bartolomeu, de 19 a 

25 de Agosto; iniciativa “Férias na Biblioteca” na Biblioteca Municipal, de 19 a 23 de Agosto; 

apresentação do livro “Valorizar os Portugueses no Mundo” de José Luís Carneiro, a realizar hoje, dia 

14 de Agosto, no Salão Nobre. Acrescentou a realização do 1.º Encontro de ex-alunos da Escola C+S 

de Baião, no dia 17 de Agosto, no Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, e o 5.º Encontro dos 

“Amigos de Ovil”, realizado pela Associação Desportiva, Recreativa e Cultural “Os Amigos de Ovil”, no 

dia 18 de Agosto, na Casa da Juventude e do Desporto. ------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    
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1. Resolução da Assembleia da República N.º 138/2019, de 8 de Agosto – Conhecimento 

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

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

no anexo I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- 

 

2. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Maria Cruz do Douro – Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Ajuda / 2019 – 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 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 o apoio financeiro à 

Paróquia de Santa Cruz do Douro, destinado à realização das festas em Honra de Nossa Senhora da 

Ajuda / 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Apoio financeiro à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô – Festas em Honra de Nossa 

Senhora do Alívio / 2019 – 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 apoio financeiro à Paróquia de São João 

Baptista de Gestaçô destinado à realização das Festas em Honra de Nossa Senhora do Alívio / 2019. - 

 

4. Apoio financeiro à Paróquia de São Pedro de Teixeira – Festas em honra de Nossa Senhora 

da Guia / 2019 – 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 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, ratificar o apoio financeiro à Paróquia de São Pedro 

de Teixeira destinado à realização das Festas em honra de Nossa Senhora da Guia / 2019. -------------- 

 

5. Apoio financeiro à Paroquia de São Pedro de Teixeira – Festas em honra de São Lourenço / 

2019 - 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 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, ratificar a atribuição de apoio financeiro à Paroquia 

de São Pedro de Teixeira destinado à realização das Festas em honra de São Lourenço/2019. ---------- 
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6. Festas Concelhias e de São Bartolomeu – Apoio Financeiro à Associação de Trabalhadores 

da Câmara 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 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 apoio financeiro à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado à realização das Festas Concelhias e de São 

Bartolomeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, 

no âmbito das Festas Concelhias para efeitos de incentivos à criação de gado tradicional – 

Raça Arouquesa – 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 transferência de verba para a Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das Festas Concelhias para efeitos de 

incentivos à criação de gado tradicional - Raça Arouquesa. ---------------------------------------------------------- 

 

8. Acordo de colaboração para a realização das férias desportivas entre o Município de Baião e 

a Obra do Bem Estar Rural 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  

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 o acordo de colaboração para a realização 

das férias desportivas entre o Município de Baião e a Obra do Bem Estar Rural de Baião. ----------------- 

 

9. Protocolo de cooperação entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P e o Município 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 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, ratificar o protocolo de cooperação entre a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P e o Município de Baião. ----------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Anunciação Gouveia manifestou o seu apreço pelo protocolo estabelecido com a 

Agência Portuguesa do Ambiente, demonstrando que o executivo se mostrava solidário com a 

problemática, cada vez mais atual, da pressão exercida pelo homem na natureza e das consequentes 

alterações climáticas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz, em que o Município é o Curador, 

destinado a comparticipar o prémio Fundação Eça de Queiroz – 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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à Fundação Eça de Queiroz, em que o Município é o Curador, destinado a comparticipar o 

prémio Fundação Eça de Queiroz. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso não participou na votação 

deste assunto, por impedimento legal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Minuta de Adenda ao Protocolo das condições de contratação e funcionamento das Equipas 

de Intervenção Permanente entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Município de 

Baião e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 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 a minuta de Adenda ao Protocolo das 

condições de contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente entre a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, Município de Baião e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12.  Minuta de Adenda ao Protocolo das condições de contratação e funcionamento das 

Equipas de Intervenção Permanente entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, 

Município de Baião e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa 

Marinha do Zêzere – 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 minuta de Adenda ao Protocolo das 

condições de contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente entre a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, Município de Baião e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Minuta de acordo de desenvolvimento cultural - Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Cruz do Douro - 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 XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 
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depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar ratificar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural com a Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14.  Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Milénio Jovem – 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 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 a minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Milénio Jovem.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

15. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo - Apoio ao Clube Náutico de 

Ribadouro – 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 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 

dos presentes, aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo - Apoio ao 

Clube Náutico de Ribadouro. O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. José Pinho Silva, não 

participou na votação deste assunto, por impedimento legal.  ------------------------------------------------------- 

 

16. Empreitada de eficiência energética na iluminação pública do Concelho de Baião - 2ª 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 

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 a proposta.  ----------------------------------------- 
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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 15H30 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, Vereação e 

Juntas de Freguesia, a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


