CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA N.º 03
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020
Aos doze 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 22 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. Não participou na votação a Senhora Vereadora Maria da Anunciação Coutinho
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Gonçalves Gouveia, 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

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar
algumas notas, nomeadamente, o final do Projeto Missão País que esteve em Baião durante uma
semana, envolvendo um grupo de cerca de 60 jovens universitários, oriundos de várias faculdades de
Portugal, que pelo terceiro ano consecutivo cumpriu esta missão de voluntariado. Trata-se de um
projeto de voluntariado que se carateriza por um espírito de união e partilha ao serviço dos outros.
Durante a permanência deste grupo no concelho, estes jovens prestaram apoio social e voluntário nas
diferentes instituições locais, nomeadamente IPSS’s, andaram também de porta-a-porta oferecendo o
seu tempo e a sua disponibilidade para ajudar nas diferentes tarefas. Sublinhou que no dia 9 de
fevereiro, para conclusão do projeto, apresentarão uma peça de teatro no Auditório Municipal de
Baião, pelas 14h30, o qual esteve cheio. Enalteceu o trabalho, o esforço e a vontade de ajudar os
outros demonstrada pelos jovens voluntários, e, referiu que este grupo aproveitou também a sua
estadia para conhecer melhor o nosso Concelho, designadamente a nossa cultura e tradições, bem
como os nossos produtos locais, pelo que, considerou que foi uma aposta ganha. De seguida,
destacou o esforço que a Câmara Municipal de Baião, tem feito, na pessoa do Senhor Presidente no
contacto insistente com os diversos Membros do Governo, no sentido de expor a estratégia de
desenvolvimento para o Concelho de Baião, bem como os anseios das populações. Informou que o
Senhor Presidente e ele próprio reuniram em Lisboa com o Ministro do Ambiente e da Ação Climática,
João Pedro Matos Fernandes, e, com a Secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes. A reunião
com o Ministro do Ambiente e da Ação Climática teve como objetivo central, debater questões relativas
à parceria da empresa “Águas do Noroeste” com os respetivos municípios, designadamente no que diz
respeito às redes públicas de abastecimento de água e saneamento. Reunião com a Secretária de
Estado da Ação Social, onde foram abordadas várias temáticas, dentre as quais se destaca o
financiamento de Equipamentos Sociais, através dos Fundos Comunitários, em função da realidade
concreta das instituições sociais concelhias e respetivo alinhamento com o Plano de Desenvolvimento
Social de Baião. Reunião de trabalho com o Secretário de Estado das Infraestruturas, cujo objetivo
incidiu sobre o estado das vias de comunicação, nomeadamente a EN 304-3, bem como a ligação de
Baião à Ponte da Ermida. Reunião com o Presidente da

ARS Norte no sentido de expor as

preocupações sobre a falta de médicos no SAP, bem como a substituição dos médicos que estão
ausentes na USF e outras extensões, na defesa de um valor maior que é o direito à saúde, pelo que a
Autarquia tem estado na linha da frente para que estas situações sejam regularizadas o mais urgente
possível. Destacou ainda a visita do Senhor Ministro da Defesa Nacional e o facto de ter escolhido
uma escola do nosso território para participar e disseminar este exemplo de boas práticas por outras
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escolas do País, deixando uma referência aos professores e funcionários dos três Agrupamentos de
Escolas do Concelho, particularmente aos de Vale de Ovil que foram pioneiros na concretização do
referido projeto. Informou ainda os Membros do Executivo de que o Senhor Presidente juntamente
com ele próprio recebeu a Direção da Adegril e cerca de 30 sócios, bem como o Presidente da Junta
de Freguesia do Grilo, no sentido de se conseguir arranjar uma solução para poder ser apresentada
uma candidatura para ampliação das suas instalações, para novas valências como Centro de Dia,
tendo os presentes mostrado a sua disponibilidade para fazer peditórios porta a porta, de forma a
ajudarem a resolver este impasse. -------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia usou da palavra, para em nome dos Vereadores do Partido
Social Democrata apresentar um voto de pesar (Doc. Nº 01) pela morte de Álvaro Barreto, político
histórico do PSD, tendo os Vereadores do Partido Socialista manifestado intenção de se associarem e
subscrevem o respetivo voto de pesar. Disse ainda que, Álvaro Barreto dedicou a sua vida à causa
pública, tendo sido ministro de vários governos, (desde Sá Carneiro a Cavaco Silva, entre outros), e
que o Ex. Presidente da República, Dr. Aníbal Cavaco Silva, lembrou a sua elevada competência,
capacidade de negociação e coragem,

considerando que, “se hoje a nossa agricultura goza de

competitividade em face do espaço europeu, muito se deve ao trabalho de Álvaro Barreto”.----------------

Relativamente ao voto de pesar apresentado pela Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, o Senhor
Vice-Presidente referiu que subscrevia tudo o que foi dito pelo falecimento do político Álvaro Barreto,
sublinhando que tinha tido o privilégio de ter trabalho com ele de perto, enquanto Deputado da
Assembleia da República. Disse ainda que todos os Vereadores do PS se associavam e subscreviam
o respetivo voto de pesar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta da realização de mais uma edição do Encontro
de Cantadores de Janeiras, que ocorreu no passado dia 25 de janeiro no Mosteiro de Ancede. Disse
que este evento vem em crescendo ano após ano, tendo a edição deste ano atingido um número
record de participantes, 20 grupos vindos de todo o concelho, onde integraram cerca de 400
cantadores, número que nunca havia sido tão alto. Salientou que esta é uma iniciativa que visa manter
viva a tradição do Cantar das Janeiras, preservando e promovendo todo um valioso património
imaterial e etnográfico do concelho e da região. Acrescentou ainda que esta, é uma forma de estimular
e contribuir para a participação da comunidade e do associativismo local, que ao longo do ano
promove atividades relevantes para o desenvolvimento sociocultural do Município. Deu os parabéns à
Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro pela organização do evento, e que, a Câmara estará
sempre disponível para apoiar este tipo de atividade que além de uma manifestação de cultura, é
também uma forma de transmitir esta tradição às gerações vindouras. Deixou ainda uma palavra de
reconhecimento aos colaboradores da Câmara pelo trabalho e esforço que fizeram com que, a tenda
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onde decorreu esta iniciativa, fosse reparada no espaço de oito dias, de forma a proporcionar a
realização do encontro, uma vez na semana anterior tinha sido quase toda destruída com o temporal. -

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia mostrou a sua preocupação pelo atraso verificado na
conclusão das obras de requalificação urbana de Santa Marinha do Zêzere, o qual tem causado algum
desagrado à população, pelo facto de dificultar a circulação das viaturas, e incomodo aos peões.
Questionou o Senhor Presidente no sentido de saber as razões deste atraso da conclusão das obras. -

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
aproveitou para fazer algumas considerações, nomeadamente ao que foi referido pelo Senhor VicePresidente sobre a Missão País, dizendo que se trata de uma iniciativa que nos deve deixar a todos
satisfeitos, dado que as experiências anteriores foram muito positivas e evidenciadas pelas famílias.
Por isso, esta Câmara se deve associar naturalmente a estas iniciativas, uma vez que têm sido uma
mais valia para o Concelho. Sobre a Reunião com a Adegril disse que é uma situação que todos
queremos resolver, e, que apesar da viabilidade do projeto não ser da responsabilidade da Câmara,
tudo fará para que a sua concretização seja possível. Sobre o périplo que foi feito pelos vários
membros do Governo, disse esperar que estas diligências possam dar os seus frutos e que com
certeza, não será por falta da intervenção da nossa parte que os objetivos não sejam concretizados.
Referiu ainda que faltou mencionar a reunião de trabalho na sede da Comunidade Intermunicipal do
Tâmega e Sousa (CIM-TS), com a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração
Pública, Alexandra Leitão, e o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local,
Jorge Botelho, no âmbito do “Roteiro para a Descentralização”. -------------------------------------------------Em relação à intervenção do Senhor Vereador José Lima disse que o Encontro de Cantadores de
Janeiras, que ocorreu no passado dia 25 de janeiro no Mosteiro de Ancede, é uma aposta ganha, não
só pelo facto de ser uma forma de preservar as nossas tradições, mas também porque é uma iniciativa
muito participada. Acrescentou que ficou bem ao Senhor Vereador o reconhecimento pelo empenho
dos colaboradores que rapidamente resolveram o problema da tenda, para que a realização do evento
fosse possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse que efetivamente se têm
verificado alguns transtornos na reposição do pavimento, os quais não se devem a qualquer atraso
das obras, até porque o prazo para a conclusão das mesmas ainda não terminou, mas sim à espera
de condições climatéricas favoráveis para a colocação definitiva de betuminoso e secagem do mesmo.
Disse que compreende os transtornos causados à população, mas que, por causa disso foi falado com
a Junta de Freguesia para que fizesse chegar à Câmara, Águas do Norte e EDP, informação sobre
qualquer anomalia que se viesse a verificar. Sobre este Assunto o Senhor Engº Couto Barbosa,
também presente na reunião prestou ainda outros esclarecimentos adicionais. --------------------------------
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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: Baião Rally Team Co-Drive, no dia 15 de fevereiro, entre as 14H00 e as
18H00, na Vila de Baião (Paddock junto ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil), organizado pelo
Baião Rally Team / Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião. A Baião Rally Team irá
realizar um Co Drive Experience com Vitor Pascoal ao volante do seu potente Porsche 997 Gt3, nas
ruas da Vila de Baião, e o público em geral pode assistir a esta ação de demonstração e ver a
adrenalina que proporciona um Porsche de competição. O Circuito: Sai do parque exterior da Escola
Básica e Secundária de Baião (Rua Eng. Adelino Amaro da Costa) em direção ao Outeiro (Rua Eça de
Queirós), vira para a Rua Agatão Lança e desce a Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, ate ao ponto de
partida – Paddock; Sessões de Cinema, com a exibição do filme, Birds of Prey , no Sábado, 22 de
fevereiro, às 21H30, Domingo, 23 de fevereiro às 15H30, no Auditório Municipal de Baião, cuja
organização é da responsabilidade do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião; Desfile de
Carnaval/2020, na Vila de Baião, no dia 23 de fevereiro, pelas 14H00, nas Ruas da Vila de Baião e
organizado pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião; 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 territorial, económica e social”, no dia
fevereiro, às

29 de

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
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Tijelinho e organizada Pelouro dos Assuntos Económicos da Câmara Municipal de Baião. Outros
eventos externos: Desfile de Carnaval na Vila de Ancede, no dia 25 de fevereiro, às 14H00,
organizado pela Associação Desportiva de Ancede. -------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Listagem de Compromissos Plurianuais do ano de 2019 assumidos ao abrigo da Autorização
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. Autorização para Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis – Pedido Nº 1/2020 –
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 a Autorização para Aumento Temporário
dos Fundos Disponíveis, Pedido Nº 1/2020. ---------------------------------------------------------------------------3. Oferta por parte da Galeria da Arcada – Antiguidades, Lda. das peças, constantes da relação
em anexo, para o Núcleo de Arte Sacra instalado no Mosteiro de Santo André de Ancede –
Ratificação do ato de aceitação e agradecimento da mesma – 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 ato de aceitação e agradecimento da
oferta por parte da Galeria da Arcada – Antiguidades, Lda. das peças, constantes da relação em
anexo, para o Núcleo de Arte Sacra instalado no Mosteiro de Santo André de Ancede. ---------------------

4. Acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e o Instituto de Emprego e
Formação Profissional – Centro de Formação Profissional do Porto – 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 aprovar o
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Acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e o Instituto de Emprego e Formação
Profissional – Centro de Formação Profissional do Porto. ------------------------------------------------------------

5. Protocolo de Estágio Curricular entre a Câmara Municipal de Baião, o Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto (Politécnico do Porto) e a aluna Bruna Eduarda de
Carvalho Costa – 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 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 o
Protocolo de Estágio Curricular entre a Câmara Municipal de Baião, o Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto (Politécnico do Porto) e a aluna Bruna Eduarda de Carvalho
Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Protocolos de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a
Escola profissional de Agricultura de Desenvolvimento Rural do Marco de Canaveses e os
alunos Ana Catarina Cardoso Barros e Tiago Alexandre Barros Ribeiro – 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 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 os
protocolos de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola
profissional de Agricultura de Desenvolvimento Rural do Marco de Canaveses e os alunos Ana
Catarina Cardoso Barros e Tiago Alexandre Barros Ribeiro. --------------------------------------------------------7. Comemorações do Dia do Município – Atribuição da Chave de Honra 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 a proposta das Comemorações do Dia do
Município, para a atribuição da Chave de Honra do Município de Baião e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do
Plano Anual para 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
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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 subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do Plano
Anual para 2019/2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------9. Minuta de Acordo de Cooperação e Financiamento entre o Município de Baião e o TRIAVE –
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 minuta de Acordo de Cooperação e Financiamento entre o Município de Baião e o TRIAVE –
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa. ------------------------------------10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Apoio ao Clube Náutico de Ribadouro
para a Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2 – 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 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, ratificar o Contrato-Programa de

Desenvolvimento Desportivo – Apoio ao Clube

Náutico de Ribadouro para a Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2. O Senhor VicePresidente da Câmara, ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação deste assunto,
por impedimento, nos termos do CPA. -------------------------------------------------------------------------------------

11. Atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião e
designação do seu titular – Ano de 2020 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião e
designação do seu titular, para o Ano de 2020. -------------------------------------------------------------------------12. Apoio à Junta e Freguesia de Campelo e Ovil – Ocupação de espaços na feira por feirantes
residentes no Município – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente
Ata N.º 03 da Reunião Ordinária de 12.02.2020
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

8/12

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara
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 o apoio à Junta e
Freguesia de Campelo e Ovil, destinado à ocupação de espaços na feira por feirantes residentes no
Município e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------

13. Isenção de pagamento de taxas referentes às licenças necessárias para a realização do
Desfile de Carnaval de 2020, pela Associação Desportiva de Ancede – 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
XIII 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 isenção de pagamento de taxas
referentes às licenças necessárias para a realização do Desfile de Carnaval de 2020, pela Associação
Desportiva de Ancede e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------14. Aquisição de imóvel – Prédio Rústico por compra, situado na União de Freguesias de Loivos
da Ribeira e Tresouras – 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 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
aquisição de imóvel, prédio rústico por compra, situado na União de Freguesias de Loivos da Ribeira e
Tresouras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, de uma parcela de
terreno com a área de 312,15 m2, sita na Rua da Bela Vista, Valbom, União de Freguesias de
Ancede e Ribadouro – 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 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, aprovar a
desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, de uma parcela de terreno com
a área de 312,15 m2, sita na Rua da Bela Vista, Valbom, União de Freguesias de Ancede e
Ribadouro. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------

16. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito / colocação de sinalização de um
lugar de estacionamento para pessoa com deficiência, localizado na Rua da Bela Vista, Casa
8 – Campelo e Ovil – Proposta
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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 Alteração ao atual Regulamento
Municipal de Trânsito / colocação de sinalização de um lugar de estacionamento para pessoa com
deficiência, localizado na Rua da Bela Vista, Casa 8 – Campelo e Ovil. -----------------------------------------17. Contrato de arrendamento para fins não habitacionais – Autorização Prévia da Assembleia
Municipal para Assunção dos Compromissos Plurianuais – 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 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 o Contrato de
arrendamento para fins não habitacionais – Autorização Prévia da Assembleia Municipal para
Assunção dos Compromissos Plurianuais. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. 3ª Alteração do Plano Diretor Municipal de Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente
reproduzida no anexo XVIII 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 3ª
alteração do Plano Diretor Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------19. Alteração ao Mapa e Pessoal para 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
IXX 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 Alteração ao Mapa e Pessoal para 2020 e
submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------20. Código de Conduta – Lei Nº 52/2019, de 31 julho – 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
XX 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 Código de Conduta, de acordo com a Lei
Nº 52/2019, de 31 julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21. Minuta de contrato de comodato entre o Município de Baião e a Obra do Bem Estar Rural de
Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXI 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 de comodato entre o Município de Baião e a Obra do Bem Estar Rural de
Baião e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------

22. Derrocada em terrenos confinantes com um edifício propriedade do Senhor Joaquim
Monteiro Nunes, sito na Rua Camilo Castelo Branco, União de Freguesias de Stª Cruz do
Douro e S. Tomé de Covelas – Ratificação dos procedimentos propostos e decorrentes do
Auto de Vistoria da Comissão de Segurança e Salubridade desta Edilidade, que segue em
anexo e demais formalismos inerentes – 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
XXII 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 ratificação dos procedimentos propostos
e decorrentes do Auto de Vistoria da Comissão de Segurança e Salubridade desta Edilidade e demais
formalismos, referentes à derrocada em terrenos confinantes com um edifício propriedade do Senhor
Joaquim Monteiro Nunes, sito na Rua Camilo Castelo Branco, União de Freguesias de Stª Cruz do
Douro e S. Tomé de Covelas. A Câmara mais deliberou ao abrigo do nº 9 do artigo 90º em cfr, com os
nºs 2 e 3 do artigo 95º do RJUE, na redação atribuída pelo DL nº 66/2019, de 21 de maio, caso seja
necessário recorrer ao expediente previsto na precedente alínea c), conferir, desde já, poderes ao
Exmo. Sr. Presidente da Câmara, para junto do Exmo. (a) Juíz da Comarca solicitar a obtenção do
prévio mandado judicial para a entrada no domicilio de qualquer dos proprietários acima mencionados
na eventualidade de falta de consentimento dos mesmos. -----------------------------------------------------------

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.--------------
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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 _________________________________________
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