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ATA  N.º 17 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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 em Exercício, Dr. 

José Fernando Pinho Silva, e os Exmos. Membros da Câmara: ---------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia -------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por se encontrar de 

férias, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. -------------------------------------------------------- 

 

Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, e Chefe da Divisão de Gestão Financeira 

e de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. ----------------------------------------------------- 

 

Pelas dezassete horas o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício 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 25 de agosto de 2021, 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 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou todos os presentes e interveio, para deixar 

uma nota sobre o ponto da situação em plena campanha eleitoral para as Eleições Autárquicas, 

alertando para o facto de muitas vezes os candidatos e as suas equipas apresentarem programas e 

ideias ambiciosas, até utópicas e impossíveis de concretizar. Refere também que apesar disso, as 

pessoas já estão atentas e como diz o provérbio tradicional “quando a esmola é grande o povo 

desconfia”, as pessoas não merecem ser iludidas e deixou esse alerta a todos os candidatos, 

independentemente da sua cor partidária. Apelou ainda para resolução de alguns problemas ainda 

existentes ao nível da água e saneamento, situações a serem revistas o mais urgente possível com a 

empresa Águas do Norte. Alertou também para a criação de incentivos para a fixação de pessoas, 

nomeadamente a formação adequada às necessidades das empresas do Concelho e criar condições 

às empresas, para que estas contribuam para a criação de mais e melhores postos de trabalho. 

Apelou para que no próximo mandato sejam criadas mais zonas de lazer na margem do Rio Douro e 

se faça um melhor aproveitamento das margens do Rio Ovil, designadamente a construção de 

passadiços ao longo do rio tornando-o mais atrativo para passeios daqueles que visitam o nosso 

território. Disse também que espera ver concretizadas as obras de restauro e requalificação do 

Convento de Ancede, ponto de visita turístico muito importante do Concelho de Baião. Por fim, desejou 

que se continue a dar valor e a assumir um papel de proximidade para com o povo baionense. ---------- 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício usou da palavra para dizer que todos devem ter a 

oportunidade de exercer os seus direitos de cidadania e ajudar a colocar na agenda as necessidades 

do Município, sempre com o compromisso de que o que se promete acabe por se cumprir. Defendeu 

que não se deve prometer e comprometer com o que não se pode cumprir porque a mentira e o 

oportunismo descredibilizam a política e os políticos. Agradeceu a reflexão feita pela Senhora 

Vereadora Anunciação e disse que todos devem dar o seu contributo para que Baião seja cada vez 

maior e melhor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar interveio para deixar umas palavras de despedida, dizendo que 

foi muito gratificante trabalhar com a bancada do PSD, destacou a sua postura e sentido de 

responsabilidade com que analisaram as propostas postas a discussão durante este mandato, 

desempenhando o verdadeiro papel  da oposição, ao votar a favor sempre que estava em causa o 

desenvolvimento do Concelho e a qualidade de vida e bem estar dos baionenses e não contra, só 
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porque se é da oposição, como alguns defendem.  Desejou aos Senhores Vereadores muito sucesso 

e as maiores felicidades na sua vida privada e na vida política. ----------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso aproveitou para informar, na próxima semana que ao nível da 

formação profissional e no âmbito das bengalas de Gestaçô, realizar-se-á uma reunião na Junta de 

Freguesia de Gestaçô, com os artesãos das bengalas, de forma a ser definido o plano de formação e 

se poder avançar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara em exercício voltou a intervir para prestar informação sobre o ponto 

de situação do processo de vacinação da COVID-19 em Baião, dizendo que nesta data existem 6 

casos ativos no Concelho e que, até ao momento, foram já administradas 25.369 vacinas, 13.253 

pessoas já foram vacinadas com as duas doses e 789 com 1 dose. Mais informou que a Câmara 

apoiou, em articulação com as Juntas de Freguesia, 746 pessoas com transporte para o Centro de 

Vacinação. Realçou que nesta data, 71 % da população do Concelho já foi inoculada com as duas 

doses e 75% com pelo menos 1 dose da vacina. A este respeito e tendo em conta que a afluência de 

pessoas para vacinação diminuiu significativamente, informou que enviou ofício à Diretora Executiva 

do ACES e à Delegada de Saúde de Baião, no sentido de alertar para a necessidade de se proceder 

ao encerramento do espaço de vacinação instalado no Pavilhão Multiusos e para que o mesmo 

regresse às instalações existentes junto ao Centro de Saúde de Baião, espaço criado para esse efeito, 

de forma a rentabilizar os recursos humanos aí alocados bem como os respetivos equipamentos.  ------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

1. Homologação da verificação interna da Conta de Gerência relativa ao Exercício de 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 I 

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

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

2. Contrato de Formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o 

Colégio de S. Gonçalo de Amarante – Escola Católica e o aluno Rafael Albino Pereira 

Pinto – 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 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 
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Contrato de Formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio de S. 

Gonçalo de Amarante – Escola Católica e o aluno Rafael Albino Pereira Pinto. -------------------------------- 

 

3. Aprovação de documentos no âmbito da constituição da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Tâmega e Sousa – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e 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, aprovar  a 

aprovação de documentos no âmbito da constituição da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 

Tâmega e Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de acordo de colaboração para a cedência do Pavilhão Desportivo da 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro (ACRSCD) – 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 minuta de acordo de colaboração para a 

cedência do Pavilhão Desportivo da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro 

(ACRSCD). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro (ACRSCD), para o Serviço de Refeições Escolares – 

Ano Letivo de 2021-2022 – 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 minuta de acordo de colaboração entre o 

Município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro (ACRSCD), para o 

Serviço de Refeições Escolares – Ano Letivo de 2021-2022. -------------------------------------------------------- 

 

6. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e 

Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para o Serviço de 

Refeições Escolares – Ano Letivo de 2021-2022 – 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, aprovar a minuta de acordo de colaboração entre o 
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Município de Baião e o Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião 

(CECAJUVI), para o Serviço de Refeições Escolares – Ano Letivo de 2021-2022. ---------------------------- 

 

7. Apoio à Associação Desportiva de Ancede – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 Apoio à Associação Desportiva de 

Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Casa do Povo de Santa Marinha do 

Zêzere – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 acordo de desenvolvimento cultural – Casa do Povo de Santa Marinha do 

Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô – 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 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 desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de 

Caçadores, Pescadores e Proprietários de Ribadouro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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, aprovar a minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo com a Associação de Caçadores, Pescadores e Proprietários de 

Ribadouro. Após a discussão e aprovação deste assunto, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, 

sugeriu que através de um acompanhamento da Câmara e em articulação com as Associações deste 

tipo, se poderiam explorar outras áreas turísticas em termos cinegéticos, através do repovoamento de 
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certas espécies, o que seria uma mais valia para o Concelho e um bom campo de exploração, deixou 

o repto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva 

de Baião – 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 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 minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva de 

Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

12. Revogação do acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a união de 

Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas sobre o edifício da EB/1 do 

Outeiro-Senhora 2” e celebração de novo acordo e aprovação da sua submissão à 

Assembleia Municipal – 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 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 a revogação do acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a união de 

Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas sobre o edifício da EB/1 do Outeiro-

Senhora 2” e celebração de novo acordo e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------- 

13. Minuta de contrato de comodato, pelo prazo de 25 anos, sobre o edifício da “EB/1 do 

Outeiro-Senhora 2”, entre o Município de Baião e o Centro Social de Santa cruz do 

Douro e aprovação da sua submissão à Assembleia Municipal – 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 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 minuta de contrato de comodato, pelo prazo de 25 anos, sobre o edifício da “EB/1 do 

Outeiro-Senhora 2”, entre o Município de Baião e o Centro Social de Santa cruz do Douro e submeter 

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

14. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião, para efeito de incentivos à criação de gado tradicional – Raça Arouquesa – 

Proposta  



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 17 da Reunião Ordinária de 08.09.2021 
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                                                                                                          7/9 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 transferência de verba para a 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, para efeito de incentivos à criação de 

gado tradicional – Raça Arouquesa. Após a discussão e aprovação deste assunto, o Senhor Vereador 

Miguel Dinis Correia sugeriu que fossem melhor definidos os locais onde esteja a carne arouquesa à 

venda, devidamente identificada e certificada, para que os consumidores não sejam enganados. 

Sugeriu ainda que num dos dias das Festas de S. Bartolomeu, os restaurantes servissem só carne 

arouquesa, de forma a promover este tipo de carne, tal como se faz com o Anho Assado.---------------- 

O Senhor Vereador José Lima referiu  que este tipo de carne é ligeiramente mais cara e que o seu 

controlo e certificação é da responsabilidade da ANCRA e já existem talhos e restaurantes com a 

identificação deste tipo de carne, mas acredita que pode sempre haver alguém que tente enganar os 

consumidores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

15. Construção e Ampliação de um Conjunto Edificado numa Unidade de Turismo – 

Agroturismo e Construção de Piscina – 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 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 Construção e 

Ampliação de um Conjunto Edificado numa Unidade de Turismo – Agroturismo e Construção de 

Piscina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Reconstrução e Ampliação de uma habitação, Anexo e Piscina para Empreendimento de 

Turismo no espaço Rural Classificado como Agroturismo – 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 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 Reconstrução e 

Ampliação de uma habitação, Anexo e Piscina para Empreendimento de Turismo no espaço Rural 

Classificado como Agroturismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Construção de um Estabelecimento Hoteleiro com a Tipologia Hotel – Apartamento / 

Apart-Hotel, com classificação de 5 Estrelas – 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 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 a Construção de 
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um Estabelecimento Hoteleiro com a Tipologia Hotel – Apartamento / Apart-Hotel, com classificação 

de 5 Estrelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Construção de um Hotel  – 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 Construção de 

um Hotel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 em Exercício, Dr. José 

Fernando Pinho Silva, deu por encerrados os trabalhos, eram 19H30- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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