CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA N.º 13
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2022
Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois, 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, Joaquim Paulo de
Sousa Pereira e os Exmos. Membros da Câmara: --------------------------------------------------------------------Paulo Adriano Guedes Portela ----------------------------------------------------------------------------------------------Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------------Henrique Gaspar Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo ---------------------------------------------------------------------José Manuel Lima Soares -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 junho de 2022, cuja leitura foi dispensada por a
mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o
registo de algumas iniciativas que decorreram desde a última reunião, no âmbito dos pelouros que lhe
estão atribuídos. Desde logo, assinalar que no dia 30 de junho iniciaram os trabalhos de desmontagem
do órgão de tubos da Igreja de Santa Marinha do Zêzere. Destacou que se trata de um órgão
centenário único no nosso concelho e que vai agora ser restaurado no âmbito de uma reprogramação
dos fundos comunitários, em que foi possível ir buscar este apoio para esta intervenção, assim como
também para a Igreja da Santa Marinha, cujo procedimento concursal também já está a decorrer e que
brevemente se prevê que iniciem as obras. Depois, fez também referência à atribuição, no dia 1 de
julho, da distinção de Baião como destino Revelação do Ano, nos prémios da AHRESP - Associação
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, uma categoria que premeia o destino que mais
contribuiu para alavancar o crescimento e desenvolvimento da sua região. Salientou que este prémio
também sublinha aquilo que tem sido a estratégia deste executivo para a promoção turística de Baião
e da Região. Também, de certa forma, ligado a esta área, informou que o Município de Baião recebeu
uma visita do Grupo de Diretores do INATEL – Instituto de Apoio aos Tempos Livres que escolheram
Baião para implementar dois programas para o próximo ano. Portanto, vieram cá para conhecer o
nosso território, para experienciar aquilo que podem propor aos seus clientes. Referiu ainda que, no
dia 7 de julho, tivemos o encerramento do Curso de Bengalas de Gestaçô, onde 19 formandos
concluíram esta formação de 200 horas, e, onde se incluía um funcionário da Autarquia que também
aprendeu a fazer as bengalas. Disse ainda que, o CEARTE – Centro de Formação profissional para o
Artesanato e Património era a entidade parceira, a quem o Município agradece esta oportunidade,
manifestou o interesse em dar continuidade a esta formação que irá ocorrer em setembro. Por último,
referiu que foram retomadas as sessões de cinema no auditório, sendo que no próximo fim de
semana, estará em exibição um filme para as crianças. ---------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e usou da palavra para dar
conta de algumas atividades desenvolvidas no âmbito dos seus pelouros, bem das que irão decorrer
no futuro próximo. Desde logo, a Proteção Civil, deixou um registo daquilo que foram os últimos dias
relativamente aos fogos florestais informou que tem havido um acompanhamento presencial aos
vários incêndios que têm ocorrido no nosso território. Evidenciou e elogiou o comportamento das
Corporações de Bombeiros, nomeadamente a forma como se têm empenhado na salvaguarda de
pessoas e bens, sem dúvida alguma que realizam um trabalho extraordinário que tem que ser
valorizado por todos. Sublinhou que tem tido o cuidado de acompanhar de perto todas as situações,
juntamente com o Coordenador Municipal de Proteção Civil. Deu nota ainda, para o acompanhamento
à constante atualização da legislação que é replicada nos canais de comunicação do Município. A
Câmara tem ido ao encontro dessas preocupações, e está a providenciar para ir um pouco mais além,
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nomeadamente naquilo que poderá ser a vigilância, existindo a possibilidade do próprio Município criar
equipas de patrulhamento. Disse ainda que, o Município de Baião tem estado a fazer a sua parte, para
que realmente a situação dos incêndios no Concelho tenha o mínimo de impacto e cause o menor
constrangimento possível para as famílias. Deu um outro apontamento que se prende com a
candidatura a uma atividade que já tem vindo a ser desenvolvida nos anteriores executivos,
relacionada com o Patrulha Boião, que é uma iniciativa destinada aos jovens entre os 18 e os 30 anos,
em parceria com o IPDJ, a qual vai permitir que os jovens possam auxiliar naquilo que é a prevenção e
o patrulhamento à nossa floresta. Relativamente ao Desporto deixou o registo sobre uma outra
atividade que ocorreu recentemente, que foi o Sarau de Dança, que mais uma vez, teve uma
excelente participação num evento que foi longo, mas tinha que ser, porque as próprias crianças e as
pessoas envolvidas tinham este trabalho de dois anos, em que não foi possível demonstrar aquilo que
tinham sido as suas aprendizagens. Depois também deu conta daquilo que são atividades que irão
decorrer no próximo mês de agosto, desde logo o Festival Baião Ritmos e paralelamente a este
festival a organização da Semana da Juventude, entre o dia 8 e 13 de agosto. Informou os presentes
que mais uma das equipas do concelho de Baião, nomeadamente a equipa de Gira Volei da
Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro, se sagrou campeã regional daquela
modalidade no escalão entre os 8 e 10 anos. ---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Henrique Gaspar, cumprimentou todos os Membros do Executivo os
colaboradores da Autarquia aqui presentes e os munícipes que vão assistir a esta reunião lá em casa.
Depois, usou da palavra para fazer um apelo a todos no âmbito do processo de certificação do
Município de Baião, como destino turístico sustentável, para que contribuam para uma maior
reciclagem e maior sustentabilidade ambiental. Informou que o Município tem tomado medidas
específicas, nomeadamente o reforço da rede de ecopontos, a colocação de oleões em todas as
freguesias, e, mais recentemente também foram colocados vinte pilhões, um em cada freguesia.
Referiu que estes últimos são recipientes que estão acoplados nos ecopontos, para que os munícipes
possam depositar ali as suas pilhas, e tal como já mencionou inicialmente, apelou para que todos
munícipes se esforcem de forma a contribuir para aumentar a reciclagem, alertando que não basta só
reciclar vidro, papel, e plásticos, mas também as pilhas, porque poucos têm a ideia de que uma pilha é
capaz de contaminar um terreno do tamanho de um campo de futebol daí a importância que tem esta
reciclagem das pilhas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e interveio para, em nome da
sua bancada, deixar o agradecimento pelo convite endereçado pelo Executivo para o X Concurso
Pecuário de Reixela, sendo que já tiveram a oportunidade de agradecer pessoalmente aos Senhores
Presidentes de Junta, quer de Loivos do Monte, quer Campelo e Ovil. Disse que registaram de forma
muito positiva o facto de terem sido seguidas as orientações da Proteção Civil, no que refere à
deslocação do evento para a Casa da Juventude de Chavães. Considerou um ato responsável e
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exemplar face ao perigo de incêndios rurais que assolam o país. Por outro lado, é uma forma de se
valorizar os equipamentos que tem o nosso Concelho como uma alternativa. Ainda relacionado com
este tema, disse que verificaram que a limpeza de terrenos agrícolas e florestais no nosso concelho, e
de uma forma geral, não foram executadas dentro dos prazos legais, constatando-se situações de
grande perigo, especialmente perto das zonas habitacionais. Assim, referiu que a sua bancada
gostaria de saber se existe algum plano adicional da parte do Gabinete de Proteção Civil da Câmara,
nomeadamente ações de sensibilização e eventual fiscalização. Depois, agradeceu a forma célere na
resposta, à solicitação das visitas aos Agrupamentos Escolares, bem como ao Centro de Recolha
Animal. Neste sentido, sugeriu, caso haja disponibilidade da parte do Executivo, o dia 25 ou 26 de
julho, na parte da tarde, se não for possível, poder-se-ão ver outras datas. Por fim, registou de forma
positiva o facto de se terem iniciado as sessões de cinema, pois veem isto como uma mais-valia e
apelam para que as pessoas participem, sendo que, também é uma forma de rentabilizar o espaço.
Por outro lado, e ao mesmo tempo as pessoas poderão verificar a intervenção no edifício,
nomeadamente as obras de reabilitação, que, entendem, foi muito bem conseguida. ------------------------

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes bem como as pessoas que
acompanham estas reuniões em casa através das redes sociais. Aproveitou para fazer a todos um
apelo para que nestes dias em que estamos a ser assolados por incêndios por todo o país, as pessoas
cumpram escrupulosamente todas as indicações que são dadas pelos responsáveis da Proteção Civil
do concelho. Destacou a importância de todos serem responsáveis e ouvirem aqueles que têm a
responsabilidade de gerir os destinos do concelho, porque de certeza absoluta estão muito mais
munidos de meios e de informação que a população não tem, e como tal, compete a cada um acatar e
colaborar para que as coisas corram bem. Depois, congratulou-se com aquilo que o Senhor VicePresidente falou acerca dos nossos bombeiros que têm desempenhado um trabalho excecional em
todas as situações que são chamados. Em nome da sua bancada, deixou palavras de elogio,
reconhecimento e agradecimento a todos os bombeiros alegando que as corporações são cada vez
mais necessárias para a segurança de todos e para o socorro nas mais diversas situações, sendo que,
muitas vezes são chamados para funções que vão muito para além do nosso concelho. De seguida
abordou a situação da intervenção do público que se passou na última reunião e que não deixou nada
satisfeitos os membros da sua bancada. Disse que não era a pessoa que interveio que o preocupava,
porque não lhe via qualquer credibilidade política para dar lições de moral aos Vereadores do PSD.
Contudo, manifestou o seu desagrado pelo facto de alguém que vem fazer a sua intervenção como
público e apenas se limitou a fazer comentários acerca de conteúdos que não podia fazer na reunião e
que até foi avisado pelo Senhor Presidente da Câmara. Referiu, ainda, que não é com este tipo de
situações que irão conseguir intimidar os vereadores do PSD. No entanto, pediu encarecidamente ao
Senhor Presidente da Câmara, para que os cidadãos que vêm intervir nas Reuniões de Câmara, se
refiram a situações e factos concretos e não venham fazer declarações políticas, quer em defesa, quer
contra o Executivo ou algum dos membros que o constituem. Lamentou o sucedido dizendo que não
Ata N.º 13 da Reunião Ordinária de 13.07.2022
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

4/12

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara
havia necessidade e que o cidadão teve uma atitude deplorável e não foi correto o que se passou,
mas que as atitudes ficam com quem as toma. Neste sentido, espera que situações destas não se
voltem a repetir e alertou o Senhor Presidente, para que no futuro, em situações destas, corte mesmo
a palavra aos cidadãos que intervenham para proferir conteúdos semelhantes. Depois, agradeceu a
resposta ao que solicitou na última reunião de Câmara acerca dos concursos que já decorreram e dos
que estão a decorrer. Relativamente às duas hastas publicas agendadas para esta reunião e que não
correram muito bem, fez uma proposta sobre um lote de terreno sito no loteamento e Valbom em
Ancede, para que este também possa ser colocado em hasta pública. Defende que se este terreno, tal
como muitos outros imóveis, fossem colocados em hasta pública, deviam ser direcionados para que os
jovens pudessem fazer em Baião a sua primeira habitação, como forma de permitir uma maior fixação
destes jovens no Concelho. Depois, em relação aos colaboradores da autarquia e a sua
disponibilidade para fazer trabalho político, nomeadamente na cedência de imagens e ou declarações,
disse que o PSD vai prescindir desses trabalhos e sempre que tenha essa necessidade fá-lo-á de
forma independente, porque os funcionários deveriam ter mais que fazer do que este tipo de
situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e usou da palavra para deixar
algumas notas, nomeadamente sobre a realização do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno,
no final do mês de julho, depois de um interregno de dois anos. Finalmente o festival ocorrerá de
forma presencial, uma iniciativa que deve orgulhar a todos. Além de ser uma festa de união, alegria e
confraternização, traz a Baião muitos visitantes para comer e deliciarem-se com o que de melhor tem
o nosso Concelho, contribuindo assim para a dinamização da economia local. Referiu ainda que, muito
se tem falado ao longo dos últimos tempos, sobre a forma como Baião foi distinguido na categoria de
“Destino Revelação do Ano”, prémio atribuído pela AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal, ora, iniciativas como o Festival do Anho Assado, também se encaixam na forma
de lá chegar e contribuem para que essa e outras distinções sejam possíveis. Portanto, tudo o que tem
sido feito ao longo dos anos ao nível da promoção do Concelho, mostra que o Município tem apostado
numa estratégia certa, que depois de muito trabalho de ação, os resultados acabam por aparecer.
Congratulou-se com as palavras proferidas pelo Senhor Vereador Paulo Portela sobre o papel dos
bombeiros nesta época assolada pelas altas temperaturas e pelos incêndios em todo o País.
Sublinhou que não é uma responsabilidade dos bombeiros, do Presidente da Câmara, ou, da Câmara,
a adoção de medidas preventivas dos incêndios, mas sim, de todos e de cada um. Terminou dizendo
que não podia deixar passar em claro aquilo que o Senhor Vereador Paulo Portela, aqui referiu sobre
a intervenção do público na última reunião de Câmara, lembrando apenas, também, o comportamento
do Senhor Vereador enquanto oposição, quer nas reuniões de Câmara quer nas sessões da
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções feitas pelos Senhores Vereadores e antes
de fazer as suas considerações, informou que o Dr. Azeredo se encontrava de férias, razão pela qual
o Dr. Nuno Coutinho, do Gabinete Jurídico se encontrava presente na Reunião, dando-lhe assim, as
boas-vindas. Depois em relação às intervenções dos Senhores Vereadores do Executivo,
nomeadamente, a Senhora Vereadora Anabela Cardoso, sublinhou a referência que fez à presença
recente do INATEL, em Baião, uma entidade que todos conhecem, de grande importância, relevância
e ação a nível nacional. Salientou o facto de ter vindo avaliar e verificar as condições para, durante os
próximos anos, centrar em Baião um conjunto de propostas de visitação, que depois, não se cingirá só
a Baião, mas também a municípios vizinhos. Referiu que pese embora o facto de haver boas
expectativas, disse que não queria que ficasse já assumido que vai correr bem e que vai acontecer
mesmo. Portanto, as coisas estão bem encaminhadas, mas ainda não há uma proposta formal, pelo
que, importa deixar esta nota. Espera-se assim, que corra bem, e, será certamente mais uma medida
que vem na linha daquilo que tem sido a promoção territorial do Concelho. Sobre a atribuição do
prémio pela AHRESP disse que é uma satisfação muito grande para todos nós, alegando que estas
coisas não acontecem por acaso, tanto mais que, é a primeira vez que aquela entidade atribui o
prémio Destino Revelação do Ano, e, Baião ser o primeiro na primeira edição, é muito especial para
todos nós, isto é, para a Câmara, os Governantes e todos aqueles que tornaram este trabalho possível
e que nos deve orgulhar a todos. Disse que na entrega deste prémio ficou até emocionado, e por isso,
dedicou esta distinção aos Baionenses e a todos os operadores turísticos nas mais diversas
dimensões, porque todos eles concorrem para o facto e estarmos inseridos num território fantástico do
Douro Verde, bem como os Municípios vizinhos, com quem Baião tem uma relação excelente de
articulação. Realçou que já lá vai o tempo em que os Municípios concorriam uns contra os outros, por
isso, ainda bem que há uns anos a esta parte, mudou essa visão dos autarcas, mostrando assim, que
quando um Município está bem, os vizinhos também estão. Sublinhou que no que diz respeito à
questão da oferta turística, um dos desafios maiores é aumentar o tempo de estadia média dos turistas
no nosso concelho, sendo que, esse aumento da estadia média só se consegue recorrendo também
àquilo que são os encantos dos municípios vizinhos. Assim, o turismo é muito importante para o
Concelho de Baião, e por isso, considerado um dos importantes ativos económicos e tem se
constituído como um fator de desenvolvimento e de qualidade de vida das pessoas. Depois, sublinhou
um aspeto que também foi aqui repetido pelo Senhor Vereador Paulo Portela e depois também pelo
Senhor Vereador José Lima, relacionado com as questões em torno da Proteção Civil, lembrando que,
por se estar ainda muito no início e este já ser considerado um dos verões mais quentes, ainda é
muito cedo para se fazerem grandes análises. Destacou aquilo que tem sido o envolvimento de todos
os agentes de proteção civil e conforme dizia o Senhor Vereador José Lima, os agentes de proteção
civil somos todos e cada um de nós com responsabilidades específicas. Obviamente uns com
responsabilidades que decorrem das suas atribuições e competências, como naturalmente as
câmaras, as corporações de bombeiros, a GNR e, também a própria área da saúde. Mas, é um
assunto que nos convoca a todos, porque é verdade que só há incêndios, porque há ignições. É
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verdade que também haverá ignições que ocorrem de fenómenos naturais, mas também ninguém tem
dúvidas de que a esmagadora maioria das ignições não são por geração espontânea, mas sim por
mão humana, ainda que seja por negligência. Por isso, nesta altura todos devem contribuir para que
essa negligência não ocorra. Disse quando a mão criminosa existe, e apesar de já não estar na nossa
esfera de atuação qualquer ação consequente, defendeu que deveria haver mão pesada para essas
atitudes criminosas, quando, principalmente, são conscientes. Reiterou o proferido pelo Senhor VicePresidente - que tutela, também, o Pelouro da Juventude - , em relação ao programa Patrulha Baião,
apelando a que todos os jovens daquela faixa etária, que vão acompanhar esta reunião através das
redes sociais, se inscrevam no programa, não tanto pela bolsa, que é valor mais ou menos simbólico,
mas sim, pela sua atitude também de responsabilidade, nomeadamente ambiental, social, e, de
participação naquilo que é a defesa do interesse público. Relativamente à intervenção do Senhor
Vereador Henrique Gaspar, disse que se trata de mais um apelo, na defesa do que tem sido o
caminho da sustentabilidade do Concelho, e, portanto, a colocação de mais equipamentos deste tipo,
nas várias freguesias, vai permitir uma maior reciclagem de resíduos por parte da população,
contribuindo desta forma para que a tarifa não aumente, e até, possa eventualmente diminuir. Depois,
em relação à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo sobre o Concurso Pecuário e que
felicitou de forma tão responsável por ter mudado de local, disse que esta mudança aconteceu devido
às indicações impostas pelo plano de contingência em relação ao risco de incendio. Quanto à questão
da limpeza dos terrenos, disse que é verdade, que todos os terrenos deviam estar limpos de
vegetação e principalmente quando podem corresponder à perigosidade de incêndio. Mas, também, é
muito importante que todos tenham consciência que quem é responsável por limpar os terrenos, são
os respetivos proprietários. E, portanto, fica também aqui o apelo aos Senhores Vereadores que aqui
estão e também aos que nos ouvem lá em casa, que nunca esqueçam isso, porque às vezes a
maneira mais fácil é de imputar a responsabilidade à Câmara, quando, na verdade, compete aos
proprietários. Sendo que, apenas no limite, a Câmara poderá proceder a essa limpeza, imputando
depois o custo aos mesmos. Lembrou que, mesmo assim, a Câmara não teria capacidade para
proceder à limpeza de todos esses terrenos que eventualmente não são limpos. Quanto à questão da
existência de um plano adicional, informou que foi aprovado recentemente por esta Câmara, o Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, por todos os Vereadores, onde estão lá todas as
medidas e que são conhecidas de todos. Sobre a visita aos Agrupamentos Escolares, tal como já
disse, na última reunião, deve articular a melhor data em função da disponibilidade de cada um, com a
Senhora Vereadora do Pelouro da Educação. Em relação às sessões de cinema, informou que os
filmes que estão a ser exibidos são os que estão nos cartazes a nível nacional, e por isso, é uma boa
oferta com preços, que são, quase simbólicos, pelo que apelou assim, à participação de todos.
Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, disse que tem apelado às pessoas
cumprirem e acatarem todas as indicações das entidades da Proteção Civil, e, por isso, nesse aspeto
estarão todos de acordo. Quanto ao trabalho dos bombeiros, referiu que está de acordo com tudo o
que já foi dito. Sobre a questão do Senhor Vereador Paulo Portela estar um bocado insatisfeito com a
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intervenção de um munícipe na última Reunião de Câmara de Câmara, disse que obviamente não se
iria pronunciar quanto a juízos de valor que faz quando diz que não revê credibilidade na pessoa, são
frases que ficam com quem as diz. Lembrou que na intervenção do público, não é possível controlar
aquilo que as pessoas vão dizer. Disse também que concordava que a pessoa em causa teria a
obrigação pelo menos de estar mais por dentro daquilo que são esses limites de intervenção, e por
isso o chamou a atenção. Quanto ao facto do munícipe não intervir sobre situações concretas, disse
que também tem chamado a atenção muitas vezes o Senhor Vereador, aqui nestas reuniões, por não
intervir sobre factos concretos, por isso não é só o publico que o faz. Depois, quanto ao agradecimento
do pedido da resposta em relação à informação dos concursos não precisa de agradecer, pois
também, conforme já disse várias vezes, trata-se de um direito próprio. Sobre as hastas públicas disse
que já assumiu que não correram bem, e por isso, se penitencia, porque o objetivo era que tudo
corresse bem, mas nem sempre corre tão bem como se gostaria. Quanto à questão do terreno em
Valbom, disse que a Autarquia apesar de ter um património vasto, continuará a comprar património,
como tem feito e deu alguns exemplos, mas, também, equaciona a possibilidade de alienação de
outros, caso não esteja previsto o seu uso ou sempre que se justifique. -----------------------------------------

Finalmente e sobre a possibilidade de se alterar a data ou a hora de início da próxima Reunião de
Câmara, proposta pelo Senhor Vereador Paulo Portela, o Senhor Presidente da Câmara colocou a
questão à discussão, tendo todos os Senhores Vereadores concordado em antecipar a hora de início
da mesma, para as 10H00 do mesmo dia. --------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola
Básica e Secundária de Vale de Ovil | Ricardo Diogo Madureira Teixeira – 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 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, ratificar o protocolo de estágio em contexto de
trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil | Ricardo
Diogo Madureira Teixeira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apoio Financeiro à Paróquia de Santa Maria do Gôve – Festas em Honra de Nª Senhora do
Loureiro/2022 – 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
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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 o apoio financeiro à Paróquia de
Santa Maria do Gôve, destinado à realização das Festas em Honra de Nª Senhora do Loureiro/2022. -3. Apoio Financeiro à Paróquia da Freguesia de Loivos do Monte – Festas em Honra de S.
Paio/2022 – 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 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 o apoio financeiro à
Paróquia da Freguesia de Loivos do Monte, destinado á realização das Festas em Honra de S.
Paio/2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Procedimento por hasta pública para alienação de prédio urbano (antigo Grémio), sito no
Lugar de Eiriz – União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – 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 proposta do procedimento por hasta
pública para alienação de prédio urbano (antigo Grémio), sito no Lugar de Eiriz. ------------------------------

5. Procedimento pré-contratual, por hasta pública, para escolha da entidade adquirente de dois
prédios, em regime de direito de superfície, sitos em Fojo, União das freguesias de Ancede e
Ribadouro – Anulação da arrematação – 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 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 s
anulação da arrematação referente ao procedimento pré-contratual, por hasta pública, para escolha da
entidade adquirente de dois prédios, em regime de direito de superfície, sitos em Fojo, União das
freguesias de Ancede e Ribadouro. ----------------------------------------------------------------------------------------6. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Clube Náutico de Ribadouro
– Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e
Associativismo, 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,
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por unanimidade, aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Clube
Náutico de Ribadouro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia 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 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 Atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Baião. -------------------------------------------

8. Alteração ao tarifário praticado no âmbito do protocolo de colaboração entre a universidade
do Porto e o Município de Baião para a participação de jovens baionenses na Universidade
Júnior – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Juventude, 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
alteração ao tarifário praticado no âmbito do protocolo de colaboração entre a universidade do Porto e
o Município de Baião para a participação de jovens baionenses na Universidade Júnior. ------------------9. Programa Eco-Escolas – Parceria de Colaboração – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 o Programa EcoEscolas para Parceria de Colaboração. -----------------------------------------------------------------------------------

10. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Generations In
Transition – Associação Juvenil – 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 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 acordo de
desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Generations In Transition – Associação
Juvenil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. Empréstimo a longo prazo, até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos
investimentos – Aprovação das Cláusulas contratuais e autorização para celebração do
contrato – 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 XI
à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores
Vereadores do PSD, aprovar as Cláusulas contratuais e autorização para celebração do contrato
referente ao Empréstimo a longo prazo, até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos
investimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Empréstimo a longo prazo, até 1.650.000 Euros, para financiamento de diversos
investimentos – 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
XII à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto à Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013,
de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de
minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos
termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.--------------

ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de
Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 13 da Reunião Ordinária de 13.07.2022
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

11/12

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

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 13 da Reunião Ordinária de 13.07.2022
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

12/12

