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ATA  N.º 23 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 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 25 de novembro 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e interveio para propor aos 

Senhores Vereadores do Executivo que a próxima Reunião de Câmara, a realizar no dia vinte e três 

de dezembro, com início às catorze horas e trinta minutos, fosse antecipada para as onze horas do 

mesmo dia, tendo todos os Senhores Vereadores concordado com a respetiva alteração. ----------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia usou da palavra para homenagear os quarenta anos da 

morte do Dr. Francisco Sá Carneiro, citando que “foi um dos maiores estadistas e principais 

fundadores da democracia em Portugal”, homenagem devida também pelas grandes reformas que 

empreendeu e por tudo o que nos deixou. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para informar que a Câmara está a preparar um 

Programa de Natal, o qual consta de um camião, tipo trio elétrico com música e vários vídeos que 

serão lançados nesta altura, e, que, irá circular por todo o Concelho na época do Natal e Passagem de 

Ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Presidente da Câmara e interveio para se referir à campanha de vacinação da gripe. Começou por 

lamentar, que contrariamente ao prometido pelo Governo e pelo Ministério da Saúde, as vacinas da 

gripe não chegaram para todos, nem a todos. O que se veio a constatar é que ficaram em fila de 

espera para serem vacinadas, centenas de pessoas, por cada uma das   farmácias portuguesas. 

Lamentou a gestão ineficiente desta campanha de vacinação, e como se não bastasse a escassez de 

vacinas, ainda nos vimos confrontados com na não vacinação de grupos de risco, com menos de 65 

anos, a titulo de exemplo, doentes auto imunes, oncológicos, asmáticos e muitos outros. Referiu ainda, 

que lamenta o facto das farmácias terem sido obrigadas a devolver quantidades avultadas de vacinas, 

privando estes grupos de risco de terem sido vacinados, pura e simplesmente, porque não se 

enquadravam na faixa etária para que foram destinadas, mais de 65 anos. 

Mais referiu, que dada a complexidade e incertezas deste processo, se reserva para a próxima 

reunião, no sentido de aferir se essas pessoas foram efetivamente vacinadas. Salientou ainda que, 

espera que a campanha de vacinação da Covid-19, a partir de janeiro de 2021, se processe de acordo 

com o planeado e estruturado pelo Ministério da Saúde e se traduza num processo justo e eficaz. 

Abordou ainda a questão da isenção das portagens da A4 e SCUT’, e lamentou o facto do nosso 

concelho, mais uma vez ter ficado de fora deste novo plano de isenções e juntou o seu lamento às 

declarações do Sr. Presidente da Câmara que foram amplamente divulgadas nos meios de 

comunicação social. Manifestou o seu voto de protesto e deixou o  alerta para que, não venha a 

acontecer o mesmo com o processo de ligação de Baião à Ponte da Ermida, esperando que esta obra 
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venha a ser contemplada no PRR(Plano de Recuperação e Resiliência). Por fim, disse que os 

vereadores do PSD irão continuar atentos para manter o poder reivindicativo junto das instituições, 

pugnando para que as assimetrias e desigualdades entre o interior e o litoral, venham a tornar-se uma 

coisa do passado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Câmara e usou da palavra para referir que, relativamente ao assunto da vacinação abordado pelo 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, efetuou os contactos necessários com o Centro de Saúde para 

que essas vacinas ficassem no nosso Concelho, ainda que a Câmara as tivesse que pagar, não tendo 

sido manifestada essa necessidade --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

teceu algumas considerações. Relativamente ao voto apresentado pela Senhora Vereadora 

Anunciação em homenagem aos 40 anos do falecimento do Dr. Francisco Sá Carneiro, disse que 

concordava quando referiu que foi um grande estadista, e por isso, todos os membros da Câmara se 

associaram ao voto apresentado. Em relação ao programa alusivo ao Natal e Passagem de Ano, 

referido pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso, acrescentou que à semelhança do que se fez 

aquando do Festival do Anho Assado, e que correu muito bem, torna-se importante nesta época 

natalícia, levar uma mensagem de estímulo, boa energia e alegria às pessoas, bem como transmitir 

uma imagem positiva de Baião. Sobre os pontos abordados pelo Senhor Vereador Miguel Dinis 

Correia, referiu que os mesmos não dependem da ação direta da Câmara, nomeadamente a questão 

da vacina da gripe e da Covid-19, dizendo que a nossa ação é muito reduzida, apenas tendo que estar 

em articulação com as Entidades de Saúde Locais e Regionais e dar apoio, caso seja solicitado, às 

diretrizes emanadas pelas mesmas. Ainda em relação à vacina Covid-10, lembrou que ainda pouco se 

sabe e que a seu tempo, quando se receber informação mais concreta sobre o assunto, lhes será 

comunicada. No que toca à questão da isenção das tarifas da Autoestrada A4 e SCUT’s, não 

contemplar os utilizadores do nosso Concelho, informou que tomou algumas diligências, 

nomeadamente o envio de um email à Senhora Ministra da Coesão sobre o assunto, tendo feito, de 

seguida a leitura do conteúdo do mesmo, que fica apenso a esta ata, tendo, ainda, entregue fotocópia 

ao Senhor Vereador Miguel Dinis Correia. Disse também que quando a Senhora Ministra esteve em 

Baião, ela compreendeu as razões e justiça da proposta do Sr. Presidente, tomando isso isso em boa 

conta, mas informando que, numa primeira fase seria difícil incluir a A4, em função da tipologia e 

regime de concessão das autoestradas que estavam, para já, em cima da mesa. Disse, contudo, que 

numa segunda fase, tal pretensão poderia ser possível. Contudo, chamou a atenção para o facto da 

proposta que foi agora aprovada pela Assembleia da República, não ser uma proposta da Senhora 

Ministra ou do Governo, mas sim do grupo parlamentar do PSD, que colheu os votos favoráveis do 

PSD, Bloco de Esquerda, Chega, CDS-PP e PCP, a abstenção do PAN e os votos contra do PS e da 
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Iniciativa Liberal. Lamentou, assim, que, já que o PSD quis alterar a decisão do Governo, fazendo uma 

nova proposta, não tenha incluído nem defendido a causa de Baião e da região.------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia pediu para intervir para dizer que, apesar da proposta ter sido 

apresentada pelo PSD, numa das últimas reuniões em que participou, reclamou junto da estrutura e 

dos Senhores Deputados do distrito do Porto, pelo facto dos concelhos do interior terem sido mais 

uma vez esquecidos. Solicitou aos Senhores Deputados que rapidamente apresentem na Assembleia 

da República, propostas que venham a corrigir esta injustiça. ------------------------------------------------------- 

 

Sobre a ligação de Baião à Ponte da Ermida, o Senhor Presidente da Câmara, disse que sobre esta 

matéria, não pode dizer mais do que o que já disse, ou seja, que é sua convicção de que será incluída 

no Plano de Recuperação e Resiliência. Relembrou as palavras do Senhor Ministro das Infraestruturas 

quando veio a Baião, nomeadamente quando referiu que gostaria de vir a Baião para lançar a 

consignação da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Comissão Política Concelhia do Partido Social Democrata 

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 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 do Auditório 

Municipal à Comissão Política Concelhia do Partido Social Democrata de Baião. ----------------------------- 

 

2. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere – 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 
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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 atribuição de apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O 

Senhor Vereador Henrique Gaspar ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 

proposta, por impedimento, nos termos do CPA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Atribuição de apoio extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Equiparadas do Concelho – 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 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 atribuição de apoio extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Equiparadas do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Natal 

2020 – 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 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 à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Natal 

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural - Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião – 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 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 Desenvolvimento Cultural com a Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô – 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 VII 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Ecosimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil – 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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Ecosimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil. ------------------------------------------------- 

 

9. Tarifário dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos para 2021 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 o Tarifário dos Serviços 

de Gestão de Resíduos Urbanos para 2021. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

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 17H10 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 EM EXERCÍCIO,  
 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


