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ATA  N.º 02 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020 

 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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, 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. ------------------------------------------------------ 

 

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

saúde, 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  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 08 de janeiro de 2020, 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 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para fazer referência à iniciativa do Torneio de 

Futsal Feminino, que decorreu no passado domingo no Pavilhão Multiusos de Baião, no âmbito de  

uma ação solidária para ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a qual regista com agrado. 

Sublinhou que é salutar que este tipo de iniciativas consiga juntar e envolver todo o tecido empresarial 

de Baião, que disse presente, bem como outras entidades, como Juntas de Freguesia e IPSS’s, 

salientando a importância desta causa tão nobre a que todos devemos estar atentos. Agradeceu a 

todos os que se envolveram e participaram nesta iniciativa e à Câmara Municipal de Baião pelo seu 

apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, interveio para dizer que subscrevia as palavras do Senhor 

Vereador Miguel Dinis Correia, sobre a iniciativa solidária do passado domingo. Acrescentou que foi 

um momento histórico, que mesmo que as empresas do nosso Município voltem a chamar a si estas 

causas sociais, dificilmente, seria igual, uma vez que foi organizado essencialmente por mulheres, as 

quais se envolveram e participaram empenhadamente nesta causa social. Salientou que a adesão foi 

tal, que dificilmente poderá ser repetida, contudo, lançou o desafio a todos os que estiveram 

envolvidos, para continuar, sendo que, a Câmara Municipal de Baião estará sempre disponível para 

apoiar e estar presente nestas causas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar usou da palavra para se referir à sessão solene da tomada de 

posse dos novos corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião, que 

ocorreu no passado dia 12 de janeiro, dizendo que foi uma cerimónia interessante, onde estiveram 

representadas várias entidades e a presença da Senhora Secretária de Estado da Administração 

Interna, Dra. Patrícia Gaspar. Sublinhou que esta cerimónia é sempre prestigiante para o Concelho de 

Baião. Destacou que as intervenções foram muito importantes, tendo algumas delas considerado, os 

Bombeiros Voluntários como a “pedra basilar” da proteção civil. Salientou ainda a dificuldade atual que 

existe em arranjar na sociedade, elementos para fazer parte dos corpos sociais destas instituições. 

Referiu que foi muito elogiado o Senhor Freixo, pela sua dedicação e trabalho desempenhado, 

enquanto Presidente da Direção, durante quase 40 anos. Felicitou também, a nova direção e desejou 

votos de muito sucesso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

fez algumas considerações. Em relação ao assunto relacionado com a ação solidária, abordado pelos 
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Senhores, Vereador Miguel Dinis Correia e Vice-Presidente da Câmara, disse que tudo já foi dito, 

acrescentado que todos nós nos revemos nesta atividade e que ele próprio também gostaria de ter 

estado presente, mas encontrava-se em representação do Município de Baião,  na Cidade Francesa 

de Cormeilles-en-Parisis, no âmbito da geminação entre os dois Municípios. Referiu que além de se 

rever nesta iniciativa, é seu desejo que hajam muitas outras deste tipo, que a Câmara estará sempre 

disponível para colaborar, nomeadamente em termos logísticos, disponibilizando instalações ou 

equipamentos públicos, para todas as iniciativas voltadas para a comunidade. Relativamente à sessão 

solene da tomada de posse, dos novos corpos sociais dos Bombeiros Voluntários de Baião, sublinhou 

o que havia sido dito pelo Senhor Vereador Henrique Gaspar, enfatizando a presença da Senhora 

Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Patrícia Gaspar. Elogiou o trabalho realizado pelo 

Senhor Presidente da Direção cessante, Senhor Freixo, considerando-o como um exemplo em que 

todos nos devemos rever, ao dedicar boa parte do seu tempo ao serviço da comunidade, bem como 

fez uma referência ao senhor Comandante, José Costa, também ele com muitos anos de casa. E, 

referindo-se ao novo Presidente da Direção – Orlando Rodrigues – elogiou o seu percurso, também, 

ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Baião, e nele, felicitou todos os elementos dos corpos 

sociais, novos e cessantes, bem como todo o corpo de bombeiros e respetivas famílias. ------------------- 

 

De seguida o Senhor Presidente da Câmara informou os membros do executivo sobre a participação 

do Município de Baião, no passado dia 18 de janeiro, numa das cerimónias anuais mais importantes 

da cidade de Cormeilles-en-Parisis, localidade francesa com quem Baião fez uma geminação em 

2018. Referiu que é uma das cerimónias mais simbólicas que ocorre em toda a França– “Voeux à la 

Population”, onde o Executivo Local, deseja um bom ano a toda a comunidade e ao mesmo tempo faz 

uma retrospetiva da ação autárquica do último ano, bem como traça os objetivos para o novo ano. 

Destacou que se trata de uma cerimónia muito interessante, com a presença de muita população 

incluindo uma parte muito significativa da comunidade portuguesa emigrada naquela cidade, onde é 

sempre muito bem recebido e que esta cerimónia nos devia inspirar a todos. Informou ainda que no 

passado dia 15 de janeiro, participou numa reunião de trabalho  com a Senhora Ministra da Coesão 

Territorial, Senhor Secretário Adjunto de Estado do desenvolvimento Regional e a Senhora Secretária 

de Estado da valorização territorial, no Porto, com a presença das CIM’s, Área Metropolitana e 

Presidentes de Câmara, onde cada um dos presentes teve o oportunidade de expor individualmente 

os problemas de cada um dos seus territórios, nomeadamente a questão de execução deste Quadro 

Comunitário de Apoio que está a terminar. Paralelamente foram também dadas sugestões para 

minorar os problemas que sugiram neste Quadro, como por exemplo o atraso verificado na abertura 

nos avisos das candidaturas. Disse ainda que nesta reunião ficou decidida a realização, à posteriori, 

de uma série de encontros bilaterais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 
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semanas, nomeadamente: a Visita do Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge 

Delgado, no dia 24 de janeiro, pelas 12H00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e que, terá entre 

outras, as seguintes abordagens: Ligação de Baião à Ponte da Ermida (Obra que se encontra incluída 

no Plano de Nacional de Investimentos -PNI 2020/2030); Qualificação da Estrada Nacional 304-3;  

Ponto de situação da construção da Variante à EN 211, a partir de Soalhães (Marco de Canaveses) 

até Mesquinhata (Baião); Ponto de situação da “Ferrovia 2020” (Intervenção a partir do Marco de 

Canaveses até à Régua, que contempla estações ferroviárias do concelho de Baião). O Encontro 

concelhio de Cantadores de Janeiras, no dia 25 de janeiro, às 21H30, no Mosteiro de Santo André de 

Ancede, organizado Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião e União de Freguesias de 

Ancede e Ribadouro; Sessões de Cinema, com a exibição do filme “Jumanji”, no Sábado, 25 de janeiro 

às 21H30 e no Domingo, 26 de janeiro às 15H30, no Auditório Municipal de Baião, organizadas pelo 

Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião; A Visita do Exmo. Senhor Ministro da Defesa, João 

Cravinho, no dia 28 de janeiro, às 14H30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito da 

Implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz: Projeto Piloto com 

os Agrupamentos de Escolas do Município de Baião; O Chá das 5, no dia 31 de janeiro, às 17H30, na  

Biblioteca Municipal de Baião, organizado pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião, esta  

iniciativa convida os leitores a falar um pouco sobre aquele que consideram ser um dos melhores 

livros que leram até à data, enquanto saboreiam um chá e biscoitos, a participação é gratuita; A 

Missão País 2020, no dia 2 de fevereiro, às 17H30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 

organizada pelo Pelouro dos Assuntos Sociais, com a receção de um grupo de jovens estudantes na 

Universidade Católica que escolheram Baião para uma ação de voluntariado, pelo terceiro ano 

consecutivo. Outros eventos externos: Exposição de Presépios da Catequese da União de Freguesias 

de Ancede e Ribadouro, em exibição até dia 31 de janeiro, de quinta-feira a domingo das 09H00 às 

13H00 e das 14H00 às 17H00, no Mosteiro de Santo André de Ancede, organizada pela Paróquia de 

Ancede e Ribadouro, União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Banda Marcial de Ancede e 

Câmara Municipal de Baião, dirigida ao público em geral e com entrada é gratuita. --------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – 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 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, aceitar e agradecer a oferta de 

livros para a Biblioteca Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Protocolo de Cooperação entre a Universidade do Minho e a Câmara Municipal 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 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 Protocolo de Cooperação entre a 

Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------- 

 

3. Adenda 1 ao Protocolo de Cooperação entre a Universidade do Minho e a Câmara Municipal     

de Baião  - Projeto de Investigação Interdisciplinar do Antropoceno – 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 a Adenda 1 ao Protocolo de Cooperação 

entre a Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Baião. ---------------------------------------------------- 

 

4. Declaração dos Compromissos Plurianuais existentes a 31 de Dezembro 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 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 Declaração dos Compromissos 

Plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2019 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------- 

 

5. Declaração dos Pagamentos e Recebimentos em Atraso existentes a 31 de Dezembro 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 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 Declaração dos Pagamentos e 

Recebimentos em Atraso existentes a 31 de Dezembro de 2019 e submeter o assunto à Assembleia 

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

 

6. Missão País – 2020 – Proposta 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara a Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta da Missão País para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------- 

 

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, 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 _________________________________________ 


