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ATA     N.º 23 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Aos treze dias do mês de novembro 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  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 30 de outubro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e iniciou este período para 

convidar os Senhores Vereadores para o tradicional Almoço de Natal a realizar no dia da primeira 

reunião de dezembro, 11.12.2019, solicitando para o efeito, que a hora de início da mesma (14H30), 

fosse antecipada para as 11H00. Todos os Senhores Vereadores concordaram com a antecipação do 

início da reunião para as 11H00. Neste contexto, e tendo em conta que a segunda reunião de Câmara 

coincide com o Dia de Natal, o Senhor Presidente colocou aos Senhores Vereadores a possibilidade 

de se alterar a data da mesma. Todos os Senhores vereadores concordaram em antecipar a reunião 

para o dia 23 de dezembro à mesma hora. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para deixar o registo de algumas iniciativas, 

nomeadamente, no dia 17 de novembro o Encontro de Contradanças e Quadrilhas, organizado pelo 

NEFUP – Núcleo de Etnografia da Universidade do Porto, em parceria com a Câmara Municipal, no 

Pavilhão Multiusos de Baião, com a participação dos grupos federados de Baião, Cinfães e Marco de 

Canaveses, tendo convidado os Senhores Vereadores para participarem nesta iniciativa. Depois 

referiu que a Câmara irá realizar várias sessões de cinema sobre a Vida de Tony Carreira, para 

seniores, organizado em parceria com as IPSS’s e Juntas de Freguesia. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para se referir à cerimónia de atribuição de Prémios de 

Mérito Escolar e de Mérito de Cidadania, aos alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho – 

Vale de Ovil, Sudeste e Eiriz, na passada sexta feira, 8 de novembro, no Auditório Municipal. Salientou 

que esta é uma iniciativa que já está consolidada, com várias realizações ao longo dos anos e que a 

Câmara faz questão de manter. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para manifestar alguma preocupação na área da 

saúde, nomeadamente sobre os serviços de urgência em Baião, que no último mês tem tido 

dificuldade em manter médico à quarta feira, bem como a substituição de médicos de família que 

saíram do concelho. Deixou o alerta para que a Câmara esteja atenta a este tipo de situações, que 

são sempre preocupantes, sendo que tem a obrigação colmatar estas falhas. --------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio, referindo o evento da entrega dos prémios de 

Mérito e Cidadania, salientando a importância que estes eventos assumem numa área à qual está 

diretamente ligada, e da qual se sente muito orgulhosa. Reforçou que na vida escolar, tal como em 

qualquer outra situação, os bons resultados só acontecem com trabalho, persistência e dedicação, 

contrariando as diretrizes educativas que iludem os alunos, através do ensino facilitado, minimalista e 

ilusório. Acentuou que é bom mostrar aos nossos alunos que é preciso estudo, empenho e muito 
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trabalho para serem bons alunos e alcançarem bons resultados. Não é com o que temos vindo a 

assistir nos últimos dias, com a falta de funcionários, com protestos por várias escolas do nosso país, 

sublinhando que não é com cortes na educação que se alcançam os quadros de excelência. ------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para dar conta da grande expansão da operação 

industrial da Paula Borges, instalada na Zona Industrial de Baião, onde trabalham 32 pessoas, a qual 

deverá ser dotada de uma mesa de corte e verá as suas instalações ampliadas. Referiu que esta 

empresa é especializada em confeção de senhora e nascida em 1983, na Maia, onde tem a sua sede, 

sendo que proprietária Paula Borges encara mesmo a possibilidade de, a prazo, transferir o seu centro 

de gravidade para Baião, onde já é o segundo maior empregador têxtil do concelho. Depois referiu 

também uma outra empresa também instalada na Zona Industrial de Baião, a Fapomed - Dispositivos 

Médicos, SA, destacando que esta empresa, com sede em Felgueiras, tem dois polos no Centro 

Empresarial de Campelo, Baião, e emprega na unidade local, mais de uma centena de funcionários. 

Salientou que depois de se ter instalado em Baião, na década de 90, a Fapomed , ampliou as suas 

instalações e no início de 2019, abriu uma nova unidade de produção e que há ainda perspetivas de 

crescimento, uma vez que a nova unidade de produção está a laborar apenas a 30 por cento da sua 

capacidade, estando, por isso, a ser estudada a possibilidade de criação de uma nova unidade voltada 

para a formação. Terminou dizendo que os esforços que a Autarquia tem feito para proporcionar 

condições para as empresas investirem em Baião, acabam por mostrar resultados, o que, é motivo 

para nos deixar a todos satisfeitos e orgulhosos para continuar este trabalho. --------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, no seguimento da intervenção da Senhora Vereadora 

Anunciação, referiu que o atual número de Assistentes Operacionais nas escolas, é o legalmente 

estabelecido no respetivo rácio e que o problema poderá estar no desajustamento deste cálculo face 

ao aumento de necessidades das escolas e no elevado número de trabalhadores que se encontram de 

baixa médica. Daí que a nova legislação, tenha como objetivo reduzir o prazo de ausência ao serviço, 

de 30 para 12 dias, para que os diretores possam fazer as necessárias substituições mais 

rapidamente, de forma a que prejudiquem o menos possível o bom funcionamento das escolas. 

Salientou que, no nosso concelho e até ao momento, este problema não existiu porque 

atempadamente e em articulação com os senhores diretores a câmara colocou mais recursos 

humanos nas escolas do que aqueles que a rácio impõe. Relativamente aos falados cortes de verba 

na educação, esclareceu que se tem confundido a referência do governo à verba significativa, cerca 

de 250 milhões de euros, que anualmente é desperdiçada com os milhares de alunos retidos no 

sistema educativo e que pode ser investida na educação, em ações de apoio a estes alunos com 

dificuldades, criando melhores condições de aprendizagem e evitando a sua retenção. --------------------- 

 

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

fez algumas considerações, em relação à atribuição de Prémios de Mérito Escolar e de Mérito de 
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Cidadania, aos alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, disse que a educação tem sido  

uma área de intervenção prioritária da autarquia e a entrega destes  prémios não serve apenas  

para reconhecer os resultados académicos, mas, também, para reconhecer a interação com o outro, a 

participação cívica, a vivência em comunidade e a melhoria contínua. Relativamente à preocupação 

manifestada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, sobre a área da saúde, disse que estamos 

todos atentos, independentemente da colocação de médicos não ser responsabilidade direta da 

Câmara, mesmo depois da efetivação da transferência de competências para o Município. Mais 

informou que já houve contatos com a ARS Norte no sentido de se mitigar este problema. Sobre a 

intervenção da Senhora Vereadora Anunciação disse que Senhor Vice-Presidente deu a devida 

explicação sobre o assunto, acrescentando apenas, que em relação ao número de assistentes 

operacionais, é preciso estarmos atentos e não se generalizar as situações, dado que, cada caso é um 

caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 sessões de cinema no próximo fim de semana, 16 e 17 de novembro, no 

Auditório Municipal de Baião, com a exibição do filme “Família Addams”, no sábado às 21H30 e no 

domingo às 15H30.  Os bilhetes podem ser pré-reservados através do e-mail reservas.cinema@cm-

baiao.pt ou através do telefone n.º 965279709. As pré-reservas apenas são confirmadas mediante 

resposta por parte do Município. Os bilhetes podem, ainda, ser adquiridos e/ou levantados no Auditório 

Municipal, na quinta-feira, dia 14 de novembro, das 9H00 às 17H00. Em caso de disponibilidade, os 

bilhetes podem também ser adquiridos no próprio dia. A escolha dos lugares é apenas efetuada no ato 

do levantamento dos bilhetes, mediante disponibilidade. Os bilhetes reservados devem ser levantados 

até as 21H10 de sábado e 15H10 de domingo. Após este horário, os bilhetes serão colocados à 

disposição de outros interessados. Os bilhetes custam 2,50 euros e  Famílias de 4 ou mais pessoas 

pagam apenas 2 euros por pessoa; Conferência sobre desenvolvimento sustentável sobre o tema “Os 

desafios da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, no dia  16 de novembro no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, pelas 15H00, tendo como Orador, o Dr. Jorge Moreira da Silva – 

Diretor Geral do Desenvolvimento e Cooperação da OCDE e como Moderadora, Dra. Teresa Sá 

Marques – Geógrafa e Professora associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, esta 

conferencia será aberta ao público em geral; no dia 17 de novembro, inauguração do renovado 

polidesportivo de Loivos do Monte, respetivos balneários de apoio e da nova biblioteca de freguesia, 

pelas 15H00, junto ao Centro Comunitário da Freguesia, aberto a toda a população; Encontro de 

contradanças e quadrilhas, no dia 17 de novembro, no Pavilhão Multiusos de Baião, aberto ao público 

em geral, organizado pelo NEFUP; Encerramento das comemorações dos 40 anos de Vida Literária do 

Escritor António Mota, no Auditório Municipal de Baião, dia 30 de novembro às 21H00, com entrada 

livre e aberto a toda a população. Outros eventos externos: Noite de Fado, no dia 30 de novembro, 

pelas 21H00, em São Tomé de Covelas, no Edifício da antiga Junta de Freguesia, com entrada livre. -- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. 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 I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto à Assembleia 

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

 

2. Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Relatório de Contas das 

Festas Concelhias e de S. Bartolomeu / 2019 – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

  

3. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial de Baião  – 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 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 dos presentes, aprovar a 

cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial de Baião. O Senhor Vereador Miguel Dinis 

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

 

4. Plano de Transportes Escolares (P.T.E.) – Ano Letivo de 2019/2020 – 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 dos 

presentes, aprovar o Plano de Transportes Escolares (P.T.E.) para o Ano Letivo de 2019/2020.---------- 

 

5. Atribuição de apoio monetário à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião destinado a fazer face às despesas com a deslocação do Grupo Musical e do Grupo 

de Bombos a França  – 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 atribuição de apoio monetário à 
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Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado a fazer face às despesas com 

a deslocação do Grupo Musical e do Grupo de Bombos a França. ------------------------------------------------ 

 

6. Minuta de acordo de parceria a celebrar entre a Sociedade Take2000 – Produção de Filmes, 

Unipessoal, Lda. e o 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  

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 dos presentes, aprovar a minuta de acordo de 

parceria a celebrar entre a Sociedade Take2000 – Produção de Filmes, Unipessoal, Lda. e o Município 

de Baião. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso não participou na votação deste assunto, por 

impedimento legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Autorização prévia genérica, da Assembleia Municipal, para assunção de compromissos 

plurianuais durante o ano de 2020 – 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 autorização prévia genérica, da 

Assembleia Municipal, para assunção de compromissos plurianuais durante o ano de 2020 e submeter 

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

 

8. Aprovação da minuta de contrato interadministrativo de delegação e partilha de 

competências e de constituição de “Unidade Técnica de Serviço” para o Lote A – 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, aprovar a  minuta de contrato interadministrativo de 

delegação e partilha de competências e de constituição de “Unidade Técnica de Serviço” para o Lote A 

e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto O Senhor Vereador Miguel Dinis 

Correia solicitou alguns esclarecimentos, tendo o Senhor Vice-Presidente prestado todos os 

esclarecimentos solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. 5ª Revisão ao Orçamento para o ano de 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  

IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar a 5ª Revisão ao Orçamento para o ano de 

2019 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

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 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 _________________________________________ 


