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ATA  N.º 01 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2020 

 

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira e, os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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 onze 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 23 de dezembro de 2019, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. Não participaram na votação os Senhores Vice-Presidente da Câmara, Dr. José 
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Fernando Pinho Silva  e Vereador, Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, por não terem estado 

presentes 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 usou da palavra para apresentar um Voto de Pesar pelo 

falecimento do lusodescendente de família baionense, César Adriano Silva Miranda, escritor e 

Presidente da “Confraria de Baião” em Porto Alegre, Brasil, no passado dia 25 de Dezembro. Tendo 

todos os Membros do Executivo concordado com o teor do mesmo e subscrito este Voto de Pesar, o 

qual fica a fazer parte integrante da presente ata, (Documento nº 1). Propôs que fosse guardado um 

minuto de silêncio em sua memória e manifestar à sua esposa e filhos, e à sua família mais próxima 

em Baião, as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto de Pesar”. De seguida, 

apresentou também um Voto de Recomendação à Câmara sobre a situação de ausência de médico, 

não só no SAP mas também mais pontualmente noutras unidades de saúde e nestas por força do 

deferimento de pedidos de mobilidade de médicos sem que antes esteja assegurada a respetiva 

substituição, afetando o direito aos cuidados de saúde de muitos baionenses. Todos os Membros do 

Executivo concordado com o teor do mesmo e subscrito este Voto de Recomendação, o qual fica a 

fazer parte integrante da presente ata, (Documento nº 2). Propôs que este Voto de Recomendação 

seja enviado à ARS e ao ACES Tâmega, no sentido de ser encontrada uma solução que garanta o 

bom funcionamento dos serviços locais de saúde e prestigie todas as entidades com 

responsabilidades nesta área, de forma a que seja assegurado o direito dos cidadãos à saúde. ---------- 

Sobre o Voto de Recomendação apresentado, o Senhor Presidente da Câmara referiu que este 

assunto tem sido uma preocupação da Câmara, e que, apesar de já ter tomado algumas diligências 

junto das entidades, alguns problemas persistem, como é o caso da falta de médicos no SAP, bem 

como a substituição de Médicos de Família nas Unidades de Saúde Familiar, através da mobilidade, 

problemas que têm causado constrangimentos para as pessoas. Sublinhou que irão ser desenvolvidas 

novas diligências junto das entidades responsáveis, no sentido de ser reposta a normalidade da 

prestação dos serviços, o mais breve possível. -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, interveio para se referir ao Voto de Recomendação 

apresentado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, dizendo que concordava com o teor do mesmo 

e que este assunto também tem sido uma preocupação sua, lembrando que já tinha alertado a 

Câmara para estas situações e abordado este assunto em reuniões anteriores. Salientou que, por 

vezes se diz que o Concelho tem cobertura total de Médicos de Família, o que na realidade não se 

verifica, dando como exemplo a Unidade de Eiriz. ---------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente  destacou que é preciso compreender e esclarecer as pessoas, lembrando que 

estas situações não estão relacionadas com o processo de transferência de competências para o 

Município. Por outro lado,  alertou que a gestão da substituição dos médicos obedece a regras, 

havendo para o efeito,  todo um procedimento que tem que tramitar, o que, por vezes, é demorado, 

atrasando, a resolução destas situações. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a intervir para dar as boas vindas a todos, inclusive ao 

Senhor Presidente da Câmara de Amarante presente na sala e que o ano de 2020 corra o melhor 

possível e que todos consigam atingir aquilo a que se propuseram, que é servir as nossas populações 

e o nosso território. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: sessões de cinema com a exibição do filme, Star Wars, Sábado, dia 11 de 

janeiro às 21H30, Domingo, dia 12 de janeiro, às 15H30, no Auditório Municipal de Baião, promovidas 

pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião; Curso de primeiros socorros pediátricos, dia 

18 de janeiro, das 09H00 às 18H30, no Pavilhão Multiusos de Baião, organizado em parceria com o  

Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião / Escola de Formação “Os Delfins”, é um curso 

certificado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), com emissão do 

respetivo certificado de frequência e será lecionado por Enfermeiros formadores e com experiência na 

área de urgência hospitalar. É constituído por dois módulos, possuindo, cada um, uma carga horária 

de 4 horas; Concerto da Banda de Música de Lousada, dia 19 de janeiro, às 15H30, no Auditório 

Municipal de Baião, organizado pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião, com entrada 

livre; Encontro concelhio de Cantadores de Janeiras, no dia  25 de janeiro, às 21H30, no  Mosteiro de 

Santo André de Ancede, organizado pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião e União 

de Freguesias de Ancede e Ribadouro. Outros eventos externos: Exposição de Presépios da 

Catequese da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, até ao dia 31 de janeiro, de Quinta-feira a 

domingo das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00, no  Mosteiro de Santo André de Ancede, 

organizada pela  Paróquia de Ancede e Ribadouro, União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, 

Banda Marcial de Ancede e Câmara Municipal de Baião, destinada ao público em geral, com entrada 

gratuita; Tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Baião, no dia 12 de janeiro, às 15H00, no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Baião, organizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de  Baião, 

com a presença da Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Patricia Gaspar; 

Apresentação do livro “O Cavaleiro do Castelo de Matos”, no dia 15 de janeiro, às 15H00, no edifício 

dos Serviços Descentralizados de Santa Marinha do Zêzere, organizada pelo Pelouro da Educação da 

Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Cedência do Auditório Municipal à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado 

Baião/Marco – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 dos presentes, aprovar a cedência 

do Auditório Municipal à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado Baião/Marco. ----------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 13H00 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, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


