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ATA     N.º 14 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019 

 

 

Aos vinte e seis do mês de Junho 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 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Participaram ainda nesta reunião, o Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, 

Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, o Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento, 

Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa, e o 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 profissionais, 

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 12 de Junho 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 

 

Vereadora Anabela Cardoso sublinhou a realização da etapa 5 do GPS EPIC Samsys 2019, 

organizado pelo BAIDEBIKE – Clube de Cicloturismo de Baião com o apoio da Câmara Municipal, que 

contou com cerca de 360 participantes, promovendo, dessa forma, o nome de Baião. Informou os 

presentes da iniciativa “Caminhando com as estrelas até ao Dolmen de Chã de Parada”, no dia 29 de 

Junho a partir das 21H00, numa iniciativa que aliava a astronomia ao património megalítico da Serra 

da Aboboreira e cujas inscrições estavam abertas até ao dia 27 de Junho. Por fim, referiu-se ao 

Biscoito da Teixeira que estava a concorrer às “7 Maravilhas mais doces de Portugal” promovido pela 

RTP, tendo já passado à segunda fase do concurso, com as respetivas filmagens a serem iniciadas 

em breve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vereador José Pinho Silva recordou que no passado dia 14 de junho, no Auditório da Escola Básica e 

Secundária de Baião, decorreu a apresentação do livro “Recontar Baião” com textos e ilustrações de 

alunos dos três Agrupamentos de Escolas, resultado de um conjunto de oficinas de escrita criativa no 

âmbito do Programa de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa. Informou que, no 

seguimento da sua participação numa sessão sobre educação para a saúde no Hospital Padre 

Américo, o Diretor do Hospital, Dr. Carlos Alberto, manifestou a intenção em realizar ações em Baião 

sobre a mesma temática, envolvendo IPSS e escolas, num programa financiado por fundos 

comunitários e cujos formalismos estavam já a ser tratados. A propósito do fim do ano letivo, deixou 

uma palavra de reconhecimento aos alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de 

educação pelo empenho e trabalho competente que desenvolveram ao longo do ano escolar. Por fim, 

informou que, de seguida, iria participar numa reunião com o Secretário de Estado do Ambiente, Dr. 

João Ataíde, sobre a Estratégia Nacional do Ruído Ambiente na sede da CIM-TS. ---------------------------

Vereadora Anunciação Gouveia disse que os Vereadores do PSD se congratulavam com a recente 

inauguração do Centro Cívico do Grilo, uma obra emblemática para Junta de Freguesia, com o apoio 

da Câmara Municipal, e que iria servir para o enriquecimento cultural da população e como ponto das 

pessoas. Era, por isso, uma obra dignificante para a freguesia e para o concelho. ---------------------------- 

Vereador José Lima sublinhou que, era uma honra fazer parte de uma equipa que honrava os seus 

compromissos e a construção do Centro Cívico do Grilo era uma prova disso. Manifestou a sua 

satisfação pela forma como tudo foi tratado pela Câmara e Junta de Freguesia, numa obra para as 

pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 14 da Reunião Ordinária de 26-06-2019 
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                                                                                                          3/5 

Presidente da Câmara convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas: Aqua Baião, com um 

conjunto de atividades na piscina municipal, no dia 3 de julho das 17H00 às 21H00; Convívio “Viver 

Baião” destinado a famílias intervencionadas pelo Gabinete de Apoio à Família do Município, na Serra 

da Aboboreira, no dia 5 de Julho; sessão de prestação de contas na Freguesia de Mesquinhata, no dia 

12 de Julho, às 21H00; XIII Encontro de Bandas da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, no dia 

29 de Junho, a partir das 15H30 e III BTT e Caminhada Solidária dos Bombeiros Voluntários de Baião, 

no dia 30 de Junho, às 9H00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 

1. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira 

Franca 2019 – 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, aprovar a atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de Valadares destinado à realização da Feira Franca 2019 e submeter o assunto à ratificação da 

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

 

2. Cedência dos Albergues de Portomanso e Mafómedes 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 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 cedência dos Albergues 

de Portomanso e Mafómedes à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil e submeter o assunto à 

ratificação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Venda de uma parcela de terreno, com a área de 33,00 M2, sita na Rua de Fontelas, União de 

Freguesias de Campelo e Ovil – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 a 

proposta de venda de uma parcela de terreno, com a área de 33,00 M2, sita na Rua de Fontelas, 

União de Freguesias de Campelo e Ovil. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Associação Sócio-Cultural Santa Maria de 

Frende – 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 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 desenvolvimento cultural com a Associação Sócio-Cultural Santa Maria 

de Frende. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de aditamento ao acordo de desenvolvimento cultural celebrado entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – 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 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 minuta de aditamento ao acordo de desenvolvimento cultural celebrado entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere. ---------------------------------------------- 

 

6. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva de 

Ancede – 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 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 minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva 

de Ancede.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Regulamento Interno do Horário de Trabalho do Município 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 

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 o Regulamento Interno do Horário de 

Trabalho do Município de Baião.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


