CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA N.º 04
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2020
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------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 12 de fevereiro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 04 da Reunião Ordinária de 26.02.2020
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o
registo sobre a participação de três jovens baionenses do 8º e 9º anos, no Concurso Nacional de
Leitura. Referiu que estes vencedores irão agora disputar a prova regional do concurso, que terá lugar
a 30 de abril, em Cinfães, deu os parabéns a estes alunos e desejou-lhes boa sorte para a
representação do Concelho na fase seguinte. Registou também o sucesso que foi mais uma vez, o
Desfile de Carnaval de 2020, que decorreu no passado domingo, onde se associaram 35 grupos
vindos de todo o Concelho e com grande participação de publico assistir nas Ruas da Vila de Baião, o
que é motivo para nos deixar a todos muito satisfeitos. Informou e convidou todos os Membros do
Executivo, para assistirem à estreia do Bai’o Teatro, com a apresentação da peça “As andanças do
Senhor Fortes”, no dia 29 de fevereiro, às 21H00, no Auditório Municipal de Baião. Sublinhou que esta
será a primeira peça teatral levada a público pelo grupo de teatro criado pela Câmara Municipal de
Baião, onde qualquer munícipe podia integrar o grupo de forma gratuita. Nesta primeira peça
participarão muitos baionenses que nos últimos meses foram encenados pelos Viajantes no Tempo. A
peça é baseada num dos livros do escritor António Mota, que inclusivamente empresta a sua voz
nesta apresentação, pelo que, seria muito importante que todos se pudessem associar a este
momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vive-Presidente da Câmara usou da palavra para fazer referência a algumas iniciativas
recentes, nomeadamente, a habitual Matança do Porco realizada pela Associação de Trabalhadores
da Câmara Municipal de Baião, no passado dia 22 de fevereiro, tendo considerado estes momentos de
convívio, partilha e confraternização, muito importantes para as relações de trabalho entre os
colaboradores da Autarquia. Deixou uma palavra de incentivo à Direção da Associação dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião e a todos os que participaram, salientando que são
momentos como estes que valorizam as relações, e, muitas vezes, amenizam as divergências do dia a
dia de trabalho, contribuindo assim, para reforçar o espirito de grupo e de equipa. Deixou também uma
nota sobre o caminho que a câmara tem vindo a fazer com a Resinorte, no sentido de requalificar a
Estação de Resíduos Sólidos de Amarelhe, face ao impasse na construção da nova ET do Marco de
Canaveses. Disse que a Resinorte acaba de apresentar à ERSAR, o projeto esperando, agora, que a
ERSAR dê luz verde à Resinorte, de forma a permitir um investimento de cerca de duzentos e
quarenta mil euros, na referida estação de tratamento, de forma a ser significativamente melhorada e
reequipada, para poder responder também aos problemas relacionados com o ambiente. -----------------

O Senhor Vereador José Lima fez referência ao Desfile de Carnaval de Ancede, o qual tem sido uma
folia ao longo dos anos, e até considerado o Carnaval por alguns, como sendo o mais antigo do
Distrito do Porto, destacando que é com grande satisfação que a Câmara se tem associado a esta
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iniciativa. Referiu-se ainda, a uma notícia publicada no Jornal de Noticias, sobre a redução dos custos
das portagens na A4, entre Porto e Vila Real. Considerou que esta é uma grande medida e, ajudará,
certamente, os territórios do interior e reforçará a coesão territorial. Deu os parabéns à AMBT –
Associação dos Municípios do Baixo Tâmega, pelas diligências efetuadas e ao Governo pela criação
destes incentivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Henrique Gaspar, cumprimentou todos os presentes e interveio para dar nota de
um evento que ocorreu no passado dia 21, na Casa do Lavrador, na senda dos Serões da Aldeia,
promovidos pela DOLMEN, dedicado à Economia Social. Referiu que o envelhecimento da população,
o recuo demográfico e o papel das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) na
coesão territorial foram alguns dos temas abordados no evento, que se regeu pelo tema "Tradição e
Inovação | Resiliência em Meio Rural: Economia Social". Referiu que, dada a importância do tema
abordado, o evento foi bastante participado, o qual tinha como objetivo, promover essencialmente o
que a economia social representa para os territórios. Informou que além dos Presidentes das
Autarquias de Baião, Marco de Canaveses e Cinfães, estiveram também presentes o Diretor da
Segurança Social do Porto e representantes de algumas IPSS’s, como o Prof. Artur Carvalho Borges,
tendo contado ainda com a apresentação de uma empresa constituída por três IPSS, Engenho dos
Paladares, que nasceu há 10 anos e tem sede em Paços de Ferreira. Disse ainda que este serão
tornou-se assim um momento de partilha de experiências e de debate sobre as dificuldades com que
estas entidades se debatem ao nível dos apoios necessários para que as mesmas funcionem melhor.
Terminou dizendo que a iniciativa correu muito bem, com participações muito interessantes e todos os
presentes deram os seus contributos. --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, usou da palavra para fazer referência ao assunto que neste
momento nos deve preocupar a todos, o coronavírus que já tem pessoas infetadas em vários Países
da Europa. Deixou o alerta para que haja e esteja preparada a devida articulação entre as entidades
responsáveis por esta área da saúde, de forma a poder ser dada resposta em eventuais casos que
possam surgir. Referiu ainda que, dado que se trata de um problema de saúde pública muito sério, e
que o mesmo está cada vez mais perto de Portugal, realçou a importância de todas as entidades,
serviços e respetiva população estarem devidamente informadas e preparadas para a necessidade de
se intervir de forma rápida e eficiente. --------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
aproveitou para fazer algumas considerações sobre as mesmas, nomeadamente o Desfile de Carnaval
de Ancede e Campelo, dizendo que foram efetivamente, mais um grande sucesso, deixando um
agradecimento a todas as pessoas, grupos e entidades que se envolveram e associaram a estas duas
grandes iniciativas. Realçou que esta, continua a ser a melhor forma de preservar as nossas tradições
e cultura e o resultado foi bem visível, sem esquecer que as condições atmosféricas também
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ajudaram, principalmente no Desfile da Vila de Baião. Disse ainda que, apesar das dificuldades que
afetam o movimento associativo, para além do mérito da organização, agradeceu a forma como todos
se envolveram, tendo brindando o publico assistente, com excelentes participações, que nos deixaram
a todos muito satisfeitos. Em relação à estreia do Bai’o Teatro, abordada pela Senhora Vereadora
Anabela Cardoso, com a apresentação da peça “As andanças do Senhor Fortes”, disse que é mais um
objetivo cumprido do programa eleitoral e será uma prova pública do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido sobre a alçada da Senhora Vereadora. Agradeceu através dela, a este grupo de
baionenses que se envolveram no projeto. Uma outra iniciativa referida pelo Senhor Vice-Presidente
da Câmara e levada a cabo pela Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, a
habitual Matança do Porco, sublinhou o esforço da ATCMB ao serviço do espirito de equipa entre os
trabalhadores da Autarquia, pelo que, devemos todos estar agradecidos e satisfeitos. Em relação aos
contactos e trabalho desenvolvido entre a Resinorte e o Senhor Vice-Presidente da Câmara, disse
que a Autarquia espera que se concretize este processo, no sentido da nossa estação de tratamento
vir a ser melhorada e reequipada. Sublinhou ainda as diligências efetuadas pelo Senhor VicePresidente da Câmara, para que fosse possível encontrar esta solução. Sobre a intervenção do
Senhor Vereador José Lima em relação à boa notícia do JN, disse que é motivo para ficamos
satisfeitos, dado que é uma forma de valorizar os territórios do interior, deixando-nos por isso
otimistas, contudo com algumas reservas. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Henrique,
sobre a atividade realizada pela DOLMEN, referiu que dentro do que é a sua ação no nosso território,
esta foi mais uma das boas iniciativas realizadas por esta entidade, a qual correu muito bem, bastante
participada e sempre com temas em debate muito interessantes para os Concelhos da nossa Região.
Em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, referiu que a Autarquia somos
todos nós, e por isso, estará disponível para cumprir as diretrizes determinadas pelas entidades que
têm responsabilidade nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------

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: o Aqua Baião, dia 26 de fevereiro entre as 16H30 e as 21H45, na Piscina
Municipal Coberta de Baião, organizado pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião,
este evento com entrada livre, irá dar a oportunidade aos munícipes baionenses de experimentarem
várias modalidades aquáticas; Curso de primeiros socorros pediátricos, dia 29 de fevereiro às 09H30,
no Pavilhão Multiusos de Baião, organizado pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião.
O curso é constituído por dois módulos, possuindo, cada um, uma carga horária de 4 horas. Os dois
módulos são complementares, embora independentes, pelo que, não é requisito obrigatório a
realização do módulo I para a frequência do módulo II. O Curso de Primeiros Socorros Pediátricos é
um curso certificado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), com
emissão do respetivo certificado de frequência e o seu leccionamento é realizado por Enfermeiros
formadores e com experiência na área de urgência hospitalar; Conferência - “As políticas de coesão
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territorial, económica e social”, no dia 29 de fevereiro, às 10H00, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, é organizada pela Assembleia Municipal de Baião, com a presença de Ana Abrunhosa,
Ministra da Coesão Territorial, será a convidada central do debate e terá Rio Fernandes, geógrafo e
professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, como moderador; o Bai’o
Teatro , com a apresentação da peça “As andanças do Senhor Fortes”, no dia 29 de fevereiro, às
21H00, no Auditório Municipal de Baião, cuja organização é da responsabilidade do Pelouro da Cultura
da Câmara Municipal de Baião. Esta será a primeira peça teatral levada a público pelo grupo de teatro
criado pela Câmara Municipal de Baião, que qualquer munícipe pode integrar de forma gratuita. Nesta
primeira peça participam muitos baionenses que nos últimos meses foram encenados pelos Viajantes
no Tempo. A peça é baseada num dos livros do escritor António Mota, que inclusivamente empresta a
sua voz nesta apresentação e a entrada será livre e destinada a toda a população; a Feira do Fumeiro,
do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, entre os dias 6 e 8 de março, com abertura no dia 06
às 18H00, na Feira do Tijelinho e organizada Pelouro dos Assuntos Económicos da Câmara Municipal
de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Alteração aos Contratos de Parceria e de Gestão do Sistema de Águas da Região do
Noroeste – 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. -----------------

2. Minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da atividade económica do setor primário,
entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a DOLMEN, Cooperativa de
Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL. – 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 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
minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da atividade económica do setor primário, entre o
Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a DOLMEN, Cooperativa de Formação,
Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL. --------------------------------------------------------------3. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Futebol Clube 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
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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 minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Futebol Clube de
Frende. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

4. Protocolo de Estágio em Contexto de Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto e o aluno Bruno Rafael da Silva
Rangel – 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 o Protocolo de Estágio em Contexto de
Trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico
do Porto e o aluno Bruno Rafael da Silva Rangel. ---------------------------------------------------------------------

5. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião
destinado à Festa e Jantar de Natal dos Trabalhadores da Câmara – 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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio à
Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado à Festa e Jantar de Natal dos
Trabalhadores da Câmara. O Senhor Vice-Presidente da Câmara, ausentou-se da sala, não
participando na discussão e votação deste assunto, por impedimento, nos termos do CPA. --------------6. Apoio Financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Stª André de Ancede –
Semana Missionária – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Stª André de Ancede, destinado à Semana Missionária. --

7. Atribuição de apoio (financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da
13ª Edição da Feira de Stock Off, nos dias 6,7 e 8 de março 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
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a atribuição de apoio
(financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 13ª Edição da Feira de Stock
Off, nos dias 6,7 e 8 de março de 2020. O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, ausentou-se da sala,
não participando na discussão e votação deste assunto, por impedimento, nos termos do CPA. ---------8. Comemorações do Dia do Município – Atribuição de Distinções Honoríficas 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
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 Atribuição de Distinções Honoríficas do
Município de Baião, no âmbito das Comemorações do Dia do Município. --------------------------------------9. Procedimento Concursal Comum para Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público
por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – 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 proposta de Procedimento Concursal
Comum para Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado –
Reserva de Recrutamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Minuta de Protocolo de Apoio ao Desenvolvimento Local entre o Município de Baião e a
DOLMEN – Desenvolvimento Local e Regional, CRL. – 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 minuta de Protocolo de
Apoio ao Desenvolvimento Local entre o Município de Baião e a DOLMEN – Desenvolvimento Local e
Regional, CRL. O Senhor Presidente da Câmara, ausentou-se da sala, não participando na discussão
e votação deste assunto, por impedimento, nos termos do CPA, tendo assumido a Presidência do
Órgão o Senhor Vice-Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------

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 15H45 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 _________________________________________

Ata N.º 04 da Reunião Ordinária de 26.02.2020
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

8/8

