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ATA  N.º 11 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2020 

 

Aos nove dias do mês de Junho de dois mil e vinte, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

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

 
Participaram ainda nesta reunião o Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, 

Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, e o Chefe da Divisão de Gestão Financeira e de Controlo 

Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. ------------------------------------------------------------------------ 

 
Ausências: Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos profissionais, tendo a Câmara 

considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pelas dez 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 27 de maio 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia felicitou o regresso à nova normalidade condicionada e 

sublinhou que tinha sido positivo ter-se ultrapassado as dificuldades com sentido de responsabilidade 

e sentido cívico, passando-se um sentimento de segurança aos municípios. ----------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara apresentou, para conhecimento, a deliberação da Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social ERC/2020/86 (CONTJOR-TV), no seguimento da queixa apresentada 

contra a TVI – Televisão Independente, S.A., a propósito da reportagem que a mesma emitiu sobre o 

lugar de Queixomil em junho de 2019, informando que a iria remeter à Assembleia Municipal para o 

mesmo efeito. Sublinhou as considerações finais do documento “1. Concluir que foram identificadas 

imprecisões na peça jornalística transmitida nos serviços de programas TVI e TVI24 (TVI), no dia 6 de 

junho de 2019, referente à localidade de Queixomil, que afetam o rigor informativo; 2. Reforçar a 

necessidade de o serviço de programas TVI observar o cumprimento das regras da atividade 

jornalística, designadamente o dever de rigor informativo”. Este documento fica anexo e faz parte 

integrante desta ata (Doc. 1). De seguida, informou sobre a reabertura das feiras quinzenais do 

concelho, em Gestaçô, Campelo e Santa Marinha do Zêzere, cumprindo o respetivo Plano de 

Contingência, validado pela Autoridade de Saúde Local, e divulgado pelas populações e feirantes. 

Informou, ainda, da conclusão da obra de pavimentação em Santa Marinha do Zêzere e do arranque 

das obras da nova biblioteca municipal, da requalificação do Mosteiro de Santo André de Ancede e do 

antigo edifício da biblioteca. Destacou, também, a aprovação das candidaturas para a requalificação 

das escolas de Eiriz e Santa Marinha do Zêzere, para a retirada do amianto no JI de Lordelo e 

Barroncal e do fibrocimento na EB 2/3 de Eiriz e, ainda, para o reforço de verbas destinadas às 

respostas sociais e à transição digital. Em suma, sublinhou, que eram boas notícias para alavancar o 

investimento público e a retoma da economia. Referindo-se à intervenção do Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia, sublinhou e manifestou o seu contentamento com a articulação profícua entre as 

diversas entidades do concelho e com o empenho e o envolvimento de todos os Senhores Vereadores 

e de todos os agentes locais de Proteção Civil, no combate à pandemia e aos seus efeitos. --------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA      

                                                               

 

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

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

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

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião – 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, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------- 

 

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

Fundação Eça de Queiroz – 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 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 

dos presentes, aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Fundação Eça de Queiroz. Ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação 

desta proposta, a Vereadora Anabela Rodrigues Cardoso, por impedimento legal.  --------------------------- 

 

4. Minuta de contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – Moto Clube Baionense – 

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 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 contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – Moto Clube Baionense. ------- 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 01/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 01/2020. ------------------- 

Senhora Vereadora Maria Anunciação Gouveia registou com apreço o regresso às reuniões 

presenciais. Em relação às propostas do Fundo Social de Baião, informou que tinham sido 

devidamente analisadas pela Comissão e sublinhou o caráter positivo deste instrumento na ajuda a 

pessoas que passavam dificuldades em determinados momentos das suas vidas. --------------------------- 
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Senhor Vereador José Pinho Silva sublinhou que a análise efetuada pela Comissão era rigorosa e, por 

isso, nem todos os processos apresentados à mesma eram aprovados, sendo alguns rejeitados e 

outros devolvidos para reformulação ou complemento de informação, consoante os casos. ---------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 02/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 02/2020. ------------------ 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 03/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 03/2020. ------------------ 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 04/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 04/2020. ------------------- 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 05/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 05/2020. ------------------- 

 

10.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 06/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 06/2020. -------------------------------- 
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11.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 07/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 07/2020. ------------------- 

 

12.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 08/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 08/2020. ------------------- 

 

13.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 09/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 09/2020. -------------------- 

 

14.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 10/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 10/2020. ------------------- 

 

15.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 11/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 12/2020. ------------------- 

 

16.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 12/2020 – Proposta 
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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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 12/2020. -------------------- 

 

17.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 13/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 13/2020. -------------------- 

 

18.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 14/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 14/2020. ------------------- 

 

19.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 15/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XIX 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 no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 15/2020. ------------------- 

 

20.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 16/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 16/2020. ------------------- 

 

21.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 17/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 
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depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 17/2020. -------------------- 

 

22.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 18/2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 18/2020. -------------------- 

 

23.  2ª 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª revisão Modificativa ao orçamento para 

o ano de 2020 e 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, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 11H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, Juntas de 

Freguesia e Vereação, a redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


