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ATA  N.º 18 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

Aos vinte e três 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, Dr. 

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

Dr. José Fernando Pinho da 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 09 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. Não participou na votação o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo 

de Sousa Pereira, por não ter estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA 

e n.º 5, do artigo 11.º do Regimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes na pessoa do Senhor 

Presidente da Câmara e interveio para deixar o registo de algumas notas que considera importantes. 

Em relação à questão levantada na última Reunião de Câmara, pelo Senhor Vereador Miguel Dinis 

Correia sobre o Carvalhal de Reixela, disse que após deslocação do Técnico Responsável ao local, a 

situação foi esclarecida, inclusive com registo fotográfico e comunicada a todos os Senhores 

Vereadores, no dia seguinte à reunião. De seguida, informou o Executivo de que os 3 Agrupamentos 

de Escolas do Concelho, fruto do trabalho desenvolvido pelos professores e alunos, vão receber o 

prémio de bandeira azul, pelo trabalho que têm feito nos últimos anos em prol do ambiente. Informou 

ainda de que, conforme comunicação da ANACOM, a rede TDT vai mudar, a partir do dia 16 de 

Outubro, informando que a Câmara irá fazer a respetiva divulgação através dos meios habituais, e 

solicitou a cada um dos presentes que contribuísse para a disseminação dessa informação, 

principalmente junto dos mais idosos, no sentido de não se deixarem enganar por alguns oportunistas 

que muitas vezes se aproveitam destas situações. Informou também que, fruto do trabalho de 

desenvolvido para estimular a escrita, no âmbito do combate ao insucesso e abandono escolar, foi 

editado o Livro “900 Anos do Mosteiro de Ancede”, do qual ofereceu um exemplar a cada um dos 

presentes. Por fim, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara a retirada da proposta referente ao 

ponto 3 da ordem de trabalhos – Substituição da Coordenadora Técnica do Programa CLDS 4G – em 

virtude da fundamentação da mesma, baseada na informação prestada por escrito pela Santa Casa da 

Misericórdia de Baião (SCMB), na qualidade de Entidade Coordenadora Local da Parceria, deixar de 

ser exata face à alteração inesperada, pela SCMB, do vínculo laboral da Coordenadora Técnica já 

designada pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar usou da palavra para referir que o Senhor Presidente da Câmara 

não desiste e a prova disso, é que o Município de Baião irá contar no próximo dia 25 de setembro, 

com a visita do Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, acompanhado 

do  Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, a convite da Câmara, para uma reunião 

de trabalho, cujo ponto central será o projeto de ligação de Baião à Ponte da Ermida. Lembrou que em 

24 de janeiro do presente ano, o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, também visitou o 

nosso Município, onde já foi abordado este assunto. Elogiou a persistência do Senhor Presidente, 

neste assunto, uma vez que é uma obra importante para o Concelho e tem sido uma luta de há vários 

anos, esperando, por isso, que esta reunião de trabalho dê frutos e seja uma oportunidade de se levar 

a bom porto, a obra que tanto anseia a população de Baião. -------------------------------------------------------- 

 

O  Sr. Vereador Miguel Dinis Correia pediu para usar da palavra, cumprimentou todos os presentes na 

pessoa do Sr. Presidente da Câmara e começou por agradecer ao Sr. Vice-Presidente a resposta 

célere que  deu  à questão levantada na reunião anterior sobre o abate de árvores no Carvalhal da 
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Reixela bem como, a oferta aos Srs. Vereadores de um livro acabado de publicar sobre o Mosteiro de 

Santo André de Ancede.  Abordou a questão do chumbo por parte da APA, no que se refere ao 

prolongamento da EN211, entre Quintã e Mesquinhata. Lamentou que a APA tenha obrigado à 

execução do estudo de impacto ambiental em 2017, quando a obra teve início previsto em 2016 e três 

anos volvidos dá um parecer negativo. Disse que a obra pode voltar à estaca zero, as alterações 

podem ser profundas e pode haver necessidade de novo projeto, com todas as consequências que daí 

resultam. Na sequência deste assunto, referiu que relativamente à visita do Sr. Ministro Pedro Nuno 

Santos ao concelho de Baião, espera que nos traga decisão de obra e não mais promessas ou 

inaugurações virtuais. Referiu também da necessidade de repor a iluminação na Ponte da Ermida e 

seus acessos e sugeriu a remarcação da estrada municipal entre Campelo e Sta. Marinha do Zêzere, 

peça fundamental para uma condução segura em época de nevoeiros. Relativamente à situação 

pandémica que atravessamos, referiu que seria bom para travar a disseminação do vírus SARS-COV2 

e na defesa   da saúde pública, a Câmara na pessoa do seu Presidente como responsável máximo 

pela Proteção Civil no nosso concelho, em ligação estreita com a Senhora Delegada de Saúde, 

promoverem uma campanha para o uso de máscara em espaços abertos, na sequência daquilo que já 

é hoje obrigatório noutros países. Questionou a forma como se estão a processar os transportes 

escolares, salientando o facto de a venda pelo motorista durante o trajeto de bilhetes ao público, até 

perfazer 2/3 da lotação do autocarro, poderá estar a comprometer a perda de identificação das 

cadeias de transmissão do vírus. Por último abordou a questão das próximas eleições para as 

CCDR’s, referindo que todos esperam, em particular os defensores da Regionalização, que o formato 

desta eleição não se venha a traduzir num recuo neste processo. ------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e 

teceu algumas considerações. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Henrique, sobre a 

visita dos Senhores, Ministro das Infraestruturas a Baião e Secretário de Estado das Infraestruturas, 

lembrando que este último quando esteve em Baião, foi muito cauteloso e correto em relação à 

questão da ligação de Baião à Ponte da Ermida, esperando que a vinda do Sr. Ministro se constitua 

com uma oportunidade ótima para o sensibilizar para a necessidade desta obra. Sobre a Estrada 304-

3, disse que tem estado a articular este assunto com o Sr. Secretário de Estado, sendo que esta visita 

servirá, certamente, para reforçar, também, a importância da sua requalificação. Quanto à questão do 

Carvalhal de Reixela levantada na última reunião, referiu que apesar de se encontrar de férias 

acompanhou toda a informação sobre o mesmo. Todavia, chamou a atenção para o facto deste 

Carvalhal ser particular e enquanto não for considerado zona protegida a Câmara além de dar uma 

grande importância a esse território, não poderá fazer muito mais. Informou, ainda, que a Câmara 

anda há muitos meses a estabelecer contactos no sentido de se equacionar a aquisição desses 

terrenos aos respetivos proprietários, no sentido de poder ter maior legitimidade para proteger aquele 

espaço. Referiu que o livro “900 Anos do Mosteiro de Ancede” agora oferecido a todos, tal como o 
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Senhor Vice-Presidente disse, é um livro que envolve várias entidades, como os agrupamentos 

escolares, a CIM e toda a comunidade escolar, alunos e pais, é editado no âmbito do combate ao 

abandono e insucesso escolar. Em relação à questão do prolongamento da Estrada Nacional 211, 

abordada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, referiu que só foi feita uma inauguração em 

2015, no final do Governo de Paços Coelho. Salientou que foi verdade que quando o Governo mudou 

para o PS, houve a noção de que afinal não existia estudo de impacto ambiental, dai que a APA o 

tenha exigido em 2017, facto que desencadeou os sucessivos atrasos, designadamente a emissão 

recente de parecer negativo, o que é de lamentar. Em relação à estrada que liga Baião à Ponte da 

Ermida, disse que a Câmara, como é do conhecimento geral, tem feito e continuará a fazer todos os 

esforços e contactos possíveis, para que a realização desta obra há muito tempo ansiada pela 

população de Baião e Resende seja uma realidade. Quanto à Marcação da Estrada Municipal de 

Campelo a Santa Marinha do Zêzere, é uma questão colocada muitas vezes, mas o perfil das estradas 

municipais configura muito pouco espaço disponível para se colocar as limitações laterais, pelo que, 

apenas são marcadas as passadeiras e a linha central e não as delimitações laterais da faixa de 

rodagem. No que respeita à situação da pandemia do Covid-19, informou que a Câmara tem estado 

alinhada com as orientações da DGS e uma estreita articulação com a Delegada de Saúde Local e 

sempre com a preocupação de fazer cumprir as regras emitidas pelas entidades, no sentido de 

salvaguardar a saúde das pessoas. Destacou que a Câmara tem estado atenta a esta situação e a 

prova disso é que mais uma vez, se pôs a circular o carro de som para alertar as pessoas para a 

cumprimento das regras da DGS, de forma a permitir uma maior  sensibilização das pessoas, tendo 

em conta a época das vindimas em que se verifica um maior aglomerado de familiares. Disse que o 

SNS com a ajuda dos profissionais de saúde tem dado resposta, pelo que, não concorda quando o 

Senhor Vereador referiu que estão a deixar morrer pessoas devido a hesitações. No que se refere à 

iluminação da Ponte de Ermida disse que tudo que é relacionado com falhas na iluminação pública 

pode ser comunicado diretamente à EDP, e que qualquer pessoa, verificando anomalias, as pode 

fazer chegar. Sobre a eleição da CCDRN disse que concordava com quase tudo o que o Senhor 

Vereador disse sobre o assunto, nomeadamente as regras do ato eleitoral, bem como referiu que 

entendia que seria melhor manter o atual Presidente – que tem feito um excelente trabalho e que 

sempre tratou bem Baião – pelo menos até ao final deste mandato autárquico. -------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente voltou a intervir para responder à questão dos transportes escolares 

colocada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, disse que importa relembrar o que foi dito 

aquando da aprovação da proposta sobre o Plano dos Transportes Escolares para o ano letivo 

2020/2021, em Reunião de Câmara de 26 de agosto de 2020. Acrescentou que atendendo à situação 

anormal que se vive devido à pandemia Covid-19, foi articulado com a Câmara, a CIM e as Juntas de 

Freguesia, estabelecer a regra dos 2/3 da lotação das viaturas adstritas aos transportes escolares. 

Uma outra coisa é o número de pessoas que estão nas paragens em que o motorista tem que ter a 

devida atenção para o cumprimento da regra dos 2/3, e, caso isso aconteça não deverá deixar entrar 
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mais passageiros. Informou ainda que contactou a GNR, que ficou de fiscalizar os transportes 

escolares, tendo tido conhecimento de que essa situação tem estado a ser controlada. --------------------- 

 

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 no período 

compreendido entre 23 de setembro e 17 de outubro, nomeadamente: Semana Europeia do Desporto 

BeActive. Dias 23, 24, 25, 28 e 30 de setembro às 20h00, em que o público em geral pode participar 

nas aulas de Fitness, Zumba e Treino Funcional, devendo efetuar reserva; “Aboboreira – A Serra 

Viva”. Dia 24 de setembro às 21h30; Estreia do documentário sobre a Serra da Aboboreira, da 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega, e, a apresentação do livro Amália: Ditadura e Revolução, 

de Mário Carvalho. Dia 17 de outubro às 17h30 na Fundação Eça de Queiroz. -------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Minuta de protocolo a celebrar entre a Direção-Geral da Administração da Justiça e o 

Município de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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, aprovar a minuta de protocolo a celebrar entre 

a Direção-Geral da Administração da Justiça e o Município de Baião. --------------------------------------------      

 

2. Minuta de protocolo de cedência de viatura do Município à União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro – 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 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 

minuta de protocolo de cedência de viatura do Município à União de Freguesias de Ancede e 

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

 

3. Substituição do Coordenador Técnico do Programa CLDS 4G – 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 III à presente ata. A proposta foi retirada da ordem 

de trabalhos. Sobre a retirada desta proposta da ordem de trabalhos e atendendo à explicação dada 

pelo Senhor Vice-Presidente, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse que, a decisão tomada 
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sobre esta matéria, não poderia ser outra, atendendo ao facto do pressuposto justificativo apresentado 

para substituição da técnica, enfermar de sustentação, face à indicação de despedimento da mesma. 

O imprescindível, deixou de o ser. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Autorização para abertura de conta bancária na Caixa Económica Montepio Geral (Banco 

Montepio) – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 autorização para abertura de conta 

bancária na Caixa Económica Montepio Geral (Banco Montepio). ------------------------------------------------- 

5. Autorização para abertura de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, exclusiva para o 

projeto de Requalificação de Estruturas Ribeirinhas – Proposta                                                                                        

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 autorização para abertura de conta 

bancária na Caixa Geral de Depósitos, exclusiva para o projeto de Requalificação de Estruturas 

Ribeirinhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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 15H45 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, 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 _________________________________________ 

 

 

 

 

 


