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ATA  N.º 17 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

Aos nove dias do mês de Setembro 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 em Exercício, Dr. 

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

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.-------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Vice-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 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 26 de Agosto 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os presentes na pessoa do Senhor 

Presidente da Câmara em Exercício e interveio para levantar uma questão sobre o que se está a 

passar no Carvalhal de Reixela, nomeadamente intervenções e abate de árvores sem qualquer tipo de 

regra.  Referiu que há necessidade da intervenção da Câmara, no sentido de verificar no local o que 

se está a passar com o abate de árvores de forma indiscriminada, e, posteriormente agir em 

conformidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para dar nota da visita do Senhor Secretário de Estado 

Adjunto e da Economia, João Neves e da sua presença na cerimónia de inauguração da ampliação da 

empresa têxtil Confeções Manuela & Pereira, sita na Zona Industrial de Gôve / Eiriz, no passado dia 7 

de setembro. Enalteceu a forma como esta empresa conseguiu encontrar novos desafios em tempos 

de grande incerteza com o surgimento da pandemia, mostrando assim que é possível reorganizar as 

rotinas de trabalho, proteger os colaboradores e conceber novos produtos. Louvou o investimento feito 

pela empresa em tempos de pandemia, considerando-o um exemplo de “capacidade de trabalho e de 

resiliência”, na medida em que permitirá aumentar a capacidade produtiva da empresa e contratar 

novos trabalhadores. Referiu que é uma empresa que prestigia o nosso Concelho, não só pela criação 

de emprego, mas também pela criação de valor que, ao longo de 30 anos, tem conseguido adaptar-se 

às mudanças que têm surgido no mercado têxtil. Disse ainda que esta visita proporcionou a 

oportunidade ao Senhor Secretário de Estado, de trocar algumas sugestões com outros empresários 

presentes ligados ao setor industrial. Felicitou o Senhor Secretário de Estado, a empresa Confeções 

Manuela & Pereira, a intervenção da Câmara Municipal de Baião, bem como, a Associação 

Empresarial de Baião pela parceria que tem mantido com o Município de Baião. ------------------------------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício usou da palavra para informar que setembro é o mês 

da alfabetização, e, por isso, a Câmara como forma de o comemorar, está a levar a cabo uma 

iniciativa relacionada com o início de uma história coordenada pelo escritor António Mota. Para tal, foi 

pedido às famílias que se organizassem e completassem esta história, que posteriormente poderá dar 

origem a uma publicação com a compilação de todas as histórias apresentadas. Depois informou que 

deu início a uma visita aos Agrupamentos e Polos Escolares do Concelho, no âmbito da preparação 

da abertura do ano letivo face à pandemia Covid-19, nomeadamente para análise dos Planos de 

Contingência no local e preparação do regresso às aulas presenciais com as melhores condições 

possíveis de segurança e no cumprimento das normas da DGS. Referiu que para estas visitas 
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convidou e fez-se acompanhar pela Dra. Gabriela Saldanha, Delegada de Saúde Local e pelo Engº. 

José Manuel Ribeiro, Coordenador Municipal da Proteção Civil, tendo agradecido a disponibilidade, o 

empenho e a competência destes responsáveis, nomeadamente da autoridade de saúde local. 

Relativamente à questão levantada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre o que se está a 

passar no Carvalhal de Reixela, disse que comungava do mesmo espírito no que se refere à proteção 

da floresta e particularmente daquela importante e única mancha florestal. Todavia, disse tratar-se de 

uma propriedade privada e não ter conhecimento do que efetivamente se está a passar em relação ao 

denunciado corte de árvores, pelo que irá indagar junto dos serviços e, logo que obtenha essa 

informação, a mesma será comunicada por escrito, o mais rápido possível, a todos os senhores 

Vereadores.  Sobre a intervenção do Senhor Vereador José Lima, em relação à visita do Senhor 

Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves e da sua presença na cerimónia de 

inauguração da ampliação da empresa têxtil Confeções Manuela & Pereira, disse que todos devemos 

ficar satisfeitos quando, mesmo em contexto da pandemia do Covid-19, há empresas que se 

conseguem adaptar e reinventar nos tempos difíceis, louvando, por isso, a referida empresa. Alertou 

que, às vezes, é nos momentos de crise que se geram as melhores oportunidades para encontrar 

novos caminhos de afirmação e de crescimento, enfatizando o desejo de que outras empresas lhe 

possam seguir o exemplo e prepararem-se para garantirem o emprego e conseguirem os retornos 

financeiros que bem merecem. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2020 assumidos ao abrigo da autorização 

genérica de 30.11.2019 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. Pedido de isenção do pagamento da taxa de RSU, no âmbito de medidas de caráter 

económico – COVID-19 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar pedido 

de isenção do pagamento da taxa de RSU, no âmbito de medidas de caráter económico – COVID-19.- 
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3. Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Fundação Ensino 

e Cultura Fernando Pessoa – Universidade Fernando Pessoa – 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, aprovar a minuta de protocolo de colaboração entre 

a Câmara Municipal de Baião e a Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa – Universidade 

Fernando Pessoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de alteração ao contrato-programa de desenvolvimento social para a inovação em 

geriatria e família – 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 alteração ao contrato-programa 

de desenvolvimento social para a inovação em geriatria e família. Sobre este assunto o Senhor 

Vereador Miguel Dinis Correia, manifestou a satisfação pelo acordo alcançado, benéfico para ambas 

as partes, e solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pelo Senhor Presidente da 

Câmara em Exercício. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------- 

 

5. Minuta de protocolo de parceria técnica entre o Município de Baião e a Santa Casa da 

Misericórdia 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 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 protocolo de parceria técnica 

entre o Município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia de Baião. -------------------------------------------- 

 

6. Minuta de acordo de colaboração para a cedência do Pavilhão Desportivo de Santa Cruz do 

Douro – Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 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 para a 

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

Cruz do Douro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de 

Santa Cruz do Douro para o serviço de refeições escolares – Ano letivo de 2020/2021 – 

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 o acordo de colaboração entre o Município 

de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro para o serviço de refeições 

escolares do ano letivo de 2020/2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. 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 2020/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o 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 do ano letivo de 2020/2021. ------------------------------ 

 

9. Comparticipações para a componente de apoio à família na Educação Pré-escolar – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar as comparticipações para a componente de 

apoio à família na Educação Pré-escolar. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António da Costa Pinto Borges – 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 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, ratificar o acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor António da Costa Pinto Borges. Sobre este assunto o 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, solicitou informação sobre o destino da parcela de terreno em 
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causa, tendo o Senhor Presidente da Câmara em Exercício, informado que a mesma se destina a uma 

pequena zona de lazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Socias aos Bombeiros 

Voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zêzere – Publicitação do início do procedimento 

e participação procedimental – Prazo para participação procedimental – 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 unanimidade, aprovar a proposta de publicitação do início do 

procedimento e participação procedimental, bem como o prazo para participação procedimental 

referente ao Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Socias aos Bombeiros 

Voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zêzere. Sobre este assunto a Senhora Vereadora 

Anunciação disse que os Senhores Vereadores do PSD iriam fazer chegar à Câmara, um documento 

escrito com um conjunto de propostas para que possam ser integradas no respetivo Regulamento. ----- 

 

12.  4ª Alteração Modificativa ao Orçamento para o Ano de 2020 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

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 4ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

para o Ano de 2020 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

 

13.  Imposto Municipal sobre Imóveis – 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 proposta do Imposto Municipal sobre 

Imóveis e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------- 

 

14.  Participação Variável no IRS – Ano de 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 

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 proposta sobre a Participação Variável no 

IRS para o ano de 2022 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 
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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  

Pinho Silva, 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 EM EXERCÍCIO,  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


