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ATA N.º 19 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

Aos catorze nove dias do mês de outubro 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 23 de setembro 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 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o 

registo sobre a apresentação do livro “Amália: Ditadura e Revolução”, de Miguel Carvalho, uma 

espécie de biografia da artista, no dia 17 de outubro, às 17H00, na Fundação Eça de Queiroz, onde 

serão garantidas todas as regras da DGS, sendo que os interessados deverão efetuar a sua inscrição, 

via telefone. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, pediu para usar da palavra, cumprimentou na pessoa do 

Senhor Presidente em Exercício, todos os presentes e começou por abordar a situação da Saúde no 

nosso Concelho. Referiu estar preocupado com as informações que são do domínio público, e que 

reportam situações que se estão a passar na USF de Baião, e que em nada contribuem para a defesa 

dos cuidados de saúde e conforto dos nossos munícipes, a saber, a forma como se está a processar a  

prescrição de receituário médico, a análise de exames médicos, a suspensão da Unidade de Saúde 

Móvel e a inexistência de cuidados de enfermagem. Mais disse, que face às dificuldades apresentadas 

pela USF de Baião, se não seria de pensar em redistribuir os utentes pelos Centros de Saúde a que 

estiveram afetos antes da criação da USF e onde os cuidados de saúde são prestados de forma 

diversa dos anteriormente descritos. Referiu da oportunidade da Câmara Municipal aderir ao programa 

“Vacinação SNS Local “, um programa da iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a  ANF e 

as Autarquias. Voltou a insistir nos benefícios do “Uso de Máscara” dentro e fora de espaços fechados 

e sugeriu um entendimento com as entidades de saúde, para que o seu aconselhamento fosse 

instituído no nosso concelho. Sugeriu a análise junto da entidade coordenadora ACES da 

oportunidade de reabertura da “Unidade de Rastreio COVID-19” no Marco de Canaveses e também 

diligenciar junto dos diferentes Agrupamentos de Escolas do concelho, para que os alunos, 

professores e assistentes operacionais, adiram à ” Plataforma Stayway Covid”, por forma a seguir as 

cadeias de transmissão em tempo útil. Referiu também que seria importante o rastreamento dos 

utentes e funcionários das IPSS, com intervalos regulares, no seguimento de intervenções anteriores 

sobre esta matéria. Solicitou qualquer outra informação sobre a situação do número de infetados 

Covid-19, no concelho, para além da já disponível.  Abordou a questão da recolha seletiva do  lixo  por 

parte da Resinorte, referindo que se assiste a um acumular de sacos na via pública, por falta de 

espaço nos ecopontos e que só vê duas razões para que  isto aconteça, ou os munícipes estão a 

selecionar mais ou a Resinorte está a recolher menos, há que encontrar um ponto de equilíbrio.  Pediu 

informação sobre a situação da inclusão da “Ligação Baião – Ponte da Ermida“ no PRR, bem como 

sobre a aplicação prática da Lei nº20/2019, de 30 de janeiro, no que se refere à transferência de 
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competências para os Órgãos Municipais. Por último, saudou o trabalho desenvolvido pela Câmara 

Municipal e os diferentes parceiros, com relevo para a AEB, que mostrou frutos muito significativos na 

vida económica do nosso concelho e que se pretende que perdurem no futuro. Atente-se aos 

resultados obtidos nos diferentes setores de atividade, no verão passado. -------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para no seguimento da intervenção do Senhor 

Vereador Miguel Dinis Correia, elogiar a relação cordial que tem existido entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Empresarial de Baião. Destacou o sucesso que foram os meses de verão, pelo 

número de pessoas que passaram por Baião, nomeadamente, em restaurantes, hotéis, alojamento 

local e mesmo no comércio local. A este respeito, disse que tinha estado recentemente numa reunião 

no Marco de Canaveses, sobre o comércio e turismo e uma Senhora que estava presente na reunião e 

que é responsável pelas visitas à Igreja de Santa Maria, sita na cidade do Marco, disse que a maior 

parte das pessoas que por ali passavam para visitar a referida igreja, tinha estado instaladas em Baião 

ou tinham passado pelos nossos restaurantes. Lembrou que tudo advém de um esforço e trabalho que 

já vem sendo feito de há muito tempo, a aposta na promoção do nosso território, e, este ano, o 

problema do Covid-19 acabou por também ajudar. Lembrou mais uma vez que a relação cordial com a 

AEB é fundamental e exemplificou o apoio à iniciativa do “Compre em Baião” que arrancará nos 

próximos dias. Referiu que como é habitual, este ano, não foi realizado o Desfile de Moda e, por via 

disso, a Câmara em vez de apoiar a AEB com 1.500,00 Euros, atribuiu um valor de 3.000,00 Euros. 

Agradeceu as palavras de conforto proferidas pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia e disse que 

é com muito agrado que regista esta relação sempre aberta para o trabalho pelo comércio do 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício agradeceu todas as intervenções proferidas pelos 

Senhores Vereadores, pela importância e oportunidade de que se revestem, e fez algumas 

considerações sobre as mesmas. Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, 

saudou a iniciativa e reafirmou que estarão salvaguardadas as regras impostas pela DGS, 

designadamente a limitação de presenças e o distanciamento entre as pessoas, pelo que, insistiu na 

necessidade de inscrição prévia dos interessados em participarem na apresentação do referido livro. 

Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse que, de facto, no respeito 

que é devido aos Senhores Vereadores da Oposição, lhe transmitiu as diligencias que a Câmara tem 

feito junto da Senhora Delegada de Saúde, sensibilizando-a para as necessidades que apontam no 

sentido de ser dada uma resposta mais adequada aos utentes da saúde. Salientou que a mesma se 

comprometeu a tratar o assunto com a Coordenadora da USF, Dra. Cristiana, de modo a melhorar 

esse tipo de respostas. Informou também que, devido à necessidade do cumprimento das regras da 

DGS, e por solicitação da senhora Delegada de Saúde, está em estudo a possibilidade da câmara 

instalar uma tenda para aumentar a capacidade de acolhimento e bem-estar dos utentes, agora que 

nos aproximamos do tempo frio e chuvoso. Sobre a vacinação das pessoas com mais de 65 anos, 

disse que a Câmara mantém a disponibilidade inicial de apoiar a prestação deste serviço nas 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 19 da Reunião Ordinária de 14.10.2020 
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                                                                                                          4/7 

farmácias do concelho, caso se venha a constatar que o Centro de Saúde não tem capacidade de 

resposta. Neste processo, foi feito um contacto formal com a Senhora Delegada de Saúde que 

informou estar tudo preparado para dar resposta ao processo de vacinação. No que se refere à 

transferência de competências na área da saúde para os Municípios, referiu que é um processo que 

está atrasado por parte dos Serviços Regionais de Saúde, acrescentando que da parte da autarquia 

se continua a preparar a constituição da Comissão de Acompanhamento, tendo sido eleito um 

representante da Assembleia Municipal para integrar esta comissão, faltando ainda completá-la com 

os restantes elementos de acordo com a lei. Em relação ao uso de máscara, referiu que já é 

obrigatória dentro dos espaços fechados e que os especialistas a recomendam mesmo nos espaços 

de ar livre, afirmando que estamos todos de acordo com a necessidade de reforço das medidas de 

prevenção e de proteção, mas que está nos comportamentos individuais em todas as circunstâncias a 

chave para o controlo da pandemia. Sobre o diligenciar para que os alunos adiram à ”Plataforma 

StayAway Covid”, lembrou que é uma plataforma do governo, muito útil mas com uma base de dados 

ainda muitíssimo reduzida, talvez fruto das pessoas serem pouco abertas e terem receio de poderem 

ser discriminadas, cabendo aos serviços de saúde, incluindo os laboratórios de análises, reforçá-la se 

assumirem a introdução dos dados na aplicação. No que se refere aos números da Covid-19 no 

Concelho, disse não ter mais informação do que a publicada pela Delegação de Saúde. Relativamente 

à vacinação dos utentes e funcionários das IPSS’s, disse que a campanha já decorreu e que por 

opção da Senhora Delegada de Saúde, os rastreios à Covid-19 para os utentes dessas instituições 

continuam reservados para serem usados na altura mais crítica ou considerada mais necessária. No 

que toca à reativação do ADC no Marco de Canaveses, referiu que é uma decisão que cabe às 

entidades responsáveis da saúde, nomeadamente ao ACES, sendo que os dois municípios, e 

seguramente Baião, estarão disponíveis para apoiarem essa eventual decisão. Informou também que 

a câmara solicitou uma reunião à senhora Presidente do ACES para tratar dos vários assuntos, 

incluindo os aqui hoje abordados, no sentido de se poderem colmatar as deficiências verificadas no 

atendimento dos utentes. Relativamente à recolha dos lixos pela Resinorte, tomou boa nota do relato 

dos caixotes de lixo seletivo cheios, desejando que tal se deva ao aumento dos cuidados de seleção 

pelos utilizadores, e disse que irá transmitir a situação àquela entidade, de forma a ser apurado o que 

se está efetivamente a passar. Quanto à ligação de Baião à Ponte da Ermida, disse que não tinha 

nenhuma informação privilegiada sobre o assunto, para além da que foi tornada pública aquando da 

visita do Senhor Ministro Pedro Nuno Santos ao nosso concelho, sendo certo que não desistiremos de 

lembrar ao governo as vantagens dessa ligação estratégica para o desenvolvimento dos municípios 

envolvidos. Sobre a Unidade Móvel de Saúde, referiu que está disponível e que não está a funcionar 

apenas por ausência da enfermeira, uma vez que o Centro de Saúde precisa dela para dar resposta 

ao acréscimo de serviço. Em relação à questão do turismo abordada pelos Senhores Vereadores 

Miguel Dinis Correia e José Lima, disse que os resultados são sempre melhores quando definimos 

objetivos comuns e estratégias adequadas e conjugamos esforços entre os vários parceiros - 

Autarquias, AEB, restaurantes e hotelaria-. Destacou que as campanhas de promoção da câmara são 
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muito importantes e têm dado resultados, tal como referiram os dois senhores vereadores, mas que a 

pedra de toque reside sempre no facto das pessoas que nos visitam ficarem agradadas com o 

atendimento e qualidade dos produtos, passando depois a mensagem aos familiares e amigos. 

Acolher bem e servir bem é a melhor promoção relativamente aos produtos locais e regionais. 

Agradeceu mais uma vez as palavras de conforto que foram ditas pelos senhores vereadores e deixou 

uma nota sobre a visita da Senhora Ministra da Justiça, pelo significado que tem para o concelho. 

Acrescentou que o objetivo desta primeira visita oficial de uma titular da Pasta, para além desse 

simbolismo, foi a assinatura de um protocolo para formalizar o que a Câmara já vem fazendo com 

todas as Instituições do Concelho, no apoio às pequenas reparações de manutenção do edificado e 

das instalações do tribunal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia pediu para voltar a usar da palavra, só para dizer que a 

iniciativa da vacinação foi o Ministério da Saúde que lançou o desafio à Associação Nacional de 

Farmácias. Disse que apesar dos serviços de saúde local terem assumido o processo de vacinação, 

devemos estar todos confiantes para que corra tudo bem, sendo que, assim até se torna mais 

confortável para as Autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou e convidou todos os Membros do 

Executivo para as iniciativas e eventos de organização direta e indireta da Autarquia, que decorrerão 

no período compreendido entre 14 e 21 de outubro, nomeadamente: Conversa de Pais: “Ansiedade, 

afinal quem és tu neste novo normal?”, no dia 16 de outubro, das 21h00 às 22h30, conferência através 

da plataforma Zoom, destinada a pais, professores e outros agentes educativos, com participação 

gratuita, mas sujeita a inscrição prévia; Apresentação do livro Amália: Ditadura e Revolução, de Miguel 

Carvalho, no dia 17 de outubro às 17h00, na Fundação Eça de Queiroz, destinada ao público em 

geral, sendo que para poder assistir, será necessária reserva de lugar. ------------------------------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Cedência definitiva de equipamento informático à Junta de Freguesia de Valadares – 

Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Sociedade da Informação, 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, aprovar a 

cedência definitiva de equipamento informático à Junta de Freguesia de Valadares e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da iniciativa “Compre em Baião” 

– 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 dos presentes, 

aprovar o apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da iniciativa “Compre em Baião”. 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia ausentou-se da sala, não participando na discussão e 

votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA --------------------------------------------------------- 

 

3. Consolidação da Mobilidade Intercarreiras e Intercategorias – 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 Consolidação da Mobilidade 

Intercarreiras e Intercategorias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Colégio de Amarante – Escola Católica – 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 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 o 

protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e o Colégio de 

Amarante – Escola Católica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Concessão de apoio à Fundação Eça de Queiroz – 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 dos presentes, aprovar a concessão de apoio à 

Fundação Eça de Queiroz. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso ausentou-se da sala, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA -------------------  

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 da 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 _________________________________________ 

 

 


