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ATA  N.º 05 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2021 

 

Aos dez  dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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, estiveram presentes através de videoconferência, de acordo com o Decreto da AR 

104/XIV, que altera a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e aprova medidas excecionais e temporárias 

de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-

19, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. José Fernando Pinho 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

representação do Município na AMBT, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ------------- 

 

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 em Exercício 

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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, 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 a Senhora Vereadora Anabela Rodrigues Cardoso, por não 

ter participado na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os participantes na reunião e interveio 

para informar que a Câmara Municipal de Baião, em colaboração com o Instituto Português do 

Desporto e da Juventude e o Centro Internet Segura, vai promover formações online gratuitas sobre 

navegação segura na internet para jovens do secundário, nos dias 16, 24 e 31 de março. Referiu que 

esta iniciativa tem o propósito de sensibilizar, alertar e informar os mais jovens para a utilização segura 

da internet e para os perigos que lhe estão associados. Estas sessões serão realizadas através da 

plataforma “Zoom”, em que o tema principal será “Cyberbulling” e sub-tema “Sexting”.  De seguida 

Informou os Membros do Executivo de que o prazo de candidaturas para a primeira edição do 

Orçamento Participativo Jovem de Baião terminou, tendo sido apresentados 14 propostas. Esta  

iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Baião, destinou-se a todos os jovens com idades 

compreendidas entre os 16 e os 30 anos de idade, os quais puderam apresentar ideias e projetos para 

o concelho em áreas como o ambiente, o desporto, a cultura, a ação social ou a educação, entre 

outras. Os projetos, que foram apresentados em grupo, ou individualmente, estão agora em fase de 

apreciação. Posteriormente a comissão de análise técnica irá aferir se os projetos reúnem as 

condições de elegibilidade de acordo com os critérios do programa e as propostas que reúnam 

condições de elegibilidade serão transformadas em projetos e colocadas à votação. Lembrou a 

continuidade de uma outra iniciativa também já referida em reuniões anteriores, destinada às pessoas 

mais idosas, que podem solicitar que lhes seja lida uma história, de forma a minorar os efeitos do 

isolamento a que estão sujeitos. Felicitou as colaboradoras da Biblioteca Municipal pela realização 

desta iniciativa tão importante, sobretudo nesta altura de confinamento. ----------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, usou da palavra para se referir à celebração do “Dia da 

Mulher”, lendo o conteúdo do documento seguinte: -------------------------------------------------------------------- 

“Esta semana integrou o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Revejo-me nesta comemoração 

pelas conquistas e persistência das mulheres. Esta minha intervenção surge como uma homenagem a 

todas as mulheres portuguesas e às grandes figuras que ao longo da história, investiram numa luta 

infindável pela igualdade de género. Foram muitas as que se tem vindo a destacar nesta luta. 

Provavelmente teria muitos nomes a citar, mas desses, aludo duas figuras, que numa luta 
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intransigente conseguiram uma primeira vez no mundo das mulheres, como Carolina Beatriz Ângelo e 

Ana de Castro Osório. A primeira porque foi a primeira mulher portuguesa a exercer o direito de voto e 

a segunda porque escreveu em 1905 o primeiro manifesto feminista português. --------------------------- 

O dia 8 de março tem vindo a ser comemorado em vários países do mundo, de forma a reconhecer a 

importância e o contributo da mulher na sociedade. Claro que por detrás da origem desta 

comemoração estão as conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito, seja racial, sexual, 

político, social, cultural ou económico. ----------------------------------------------------------------------------------As 

Mulheres continuam a ser desvalorizadas, algo que se traduz, entre outras coisas nos seus salários. 

As mulheres ganham menos 23% que os homens, mais grave são os números relativos à violência 

sexual contra as mulheres, pois uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência física ou 

sexual, que mais de 200 milhões de mulheres e raparigas foram vítimas da mutilação genital, e ainda, 

que 12 milhões de raparigas são forçadas a casar-se antes dos 18 anos. --------------------------------------

Na prática ainda estamos longe de alcançar a igualdade. Apesar das mulheres serem iguais aos 

homens perante a lei portuguesa, as mulheres continuam a ganhar menos que os homens (14,8%). 

Em termos de violência morrem em contexto de violência doméstica uma em cada 2 mulheres por 

mês. Estas informações não são novas para cada um de nós. -------------------------------------------------

Num mundo Ideal não seria necessário celebrar o Dia da Mulher, mas a verdade é que ainda estamos 

longe dessa realidade. Enquanto não for reconhecida a homens e mulheres a mesma igualdade de 

tratamento e de oportunidades e se ultrapassarem os preconceitos que decorrem de papéis 

estereotipados este dia será necessário. ----------------------------------------------------------------------------

Mesmo que o nosso contributo nesta luta possa parecer uma gota de água no oceano, devemos 

continuar a defender a mesma”. --------------------------------------------------------------------------------------------

Depois referiu que na impossibilidade de se comemorar a já tradicional “Feira do Fumeiro dos Vinhos e 

dos Produtos Locais de Baião;” de forma convencional, como se tem vindo a fazer, os vereadores do 

PSD consideram a parceria estabelecida entre o Município de Baião, a Dólmen e AEB bastante 

positiva para assinalar este evento que se realizará nos próximos dias 13 e 14 de março. Por fim, 

disse que os restaurantes mostram pela sua adesão que estão agradados com a iniciativa, e para os 

taxistas parece igualmente uma boa ação, uma vez que rentabilizam o seu serviço, que tal como 

tantos outros  se encontram estagnados com a situação que vivemos. Salientou que em caso de se 

alongar este confinamento, deveriam ser pensadas mais iniciativas como esta. ------------------------------- 

O Senhor Vereador Henrique cumprimentou todos os participantes e interveio para dar nota do 

desenvolvimento da campanha de esterilização de animais de companhia, da qual deu conta na última 

reunião, está já a ser divulgada através da distribuição de flyers, informação publicada na página e 

faceboock do Município. Disse ainda, esperar que esta campanha seja concorrida e que as pessoas 

adiram, pois torna-se importante como forma de impedir uma reprodução descontrolada. ------------------ 
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O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para informar que a Câmara Municipal de Baião, não 

podia deixar passar a realização da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa, dos Vinhos Verdes e 

dos Produtos Locais, ainda que de forma diferente. Para tal e como já referiu na reunião anterior trata-

se de um evento realizado em articulação com a DOLMEM e a AEB, em que a primeira disponibilizou 

a sua plataforma de vendas online, para os produtores de Baião colocarem os seus produtos 

comprometendo-se a Câmara a suportar o custo com o envio dos mesmos. Informou também que em 

relação à Feira do Cozido, os restaurantes aderentes irão fornecer as refeições através de “Take 

away”, e aqui também a Câmara suportará o custo da entrega das refeições através da rede de 

transportes de táxis, como forma de ajudar estes profissionais que se encontram numa situação difícil 

provocada pela pandemia. Destacou que este evento será uma forma de lembrar a tradicional feira, 

como forma de promover os produtos de Baião, para que as pessoas  num futuro que se espera seja 

próximo, continuem a visitar o nosso território.  Ainda em relação aos taxistas informou que muito 

recentemente reuniu com todos, no sentido de lhes ser apresentado um projeto piloto no âmbito da 

rede de transportes, em articulação com a CIM-TS, que abrangerá os municípios de Baião Cinfães e 

Resende. Informou que este transporte, a pedido, será feito em dias diferentes daqueles em que há 

transporte público e os utentes apenas pagarão a bandeirada, cerca de 3,20 €, sento a parte restante 

suportada pelo Município e pela CIM. Por fim, disse que os taxistas presentes nesta reunião, ficaram 

muito agradados com esta iniciativa e dispostos a aderir a este projeto piloto. --------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício enalteceu as intervenções proferias pelos Senhores 

Vereadores. De seguida, informou os Membros do Executivo de novas iniciativas, nomeadamente o 

Projeto Piloto de Saúde Mental, liderado pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em parceria com 

a câmara municipal. O projeto será articulado com o ACES e as Autoridades de Saúde Locais, 

abrangerá as Escolas, a CPCJ e poderá ser alargado numa fase seguinte a outras pessoas da 

comunidade. O projeto integra uma equipa técnica multidisciplinar especializada nesta área, que terá 

um programa para proceder ao atendimento e acompanhamento de crianças e jovens sinalizados 

pelos médicos de família. Salientou que esta territorialização da pedopsiquiatria é sempre uma boa 

notícia, por aproximar os profissionais de saúde aos utentes e seus contextos, sendo ainda mais 

relevante nesta altura de isolamento e confinamento das pessoas, que acaba por afetar a saúde 

mental dos mais frágeis. Informou ainda que oportunamente será dada informação mais detalhada 

sobre este assunto. Em relação ao processo de vacinação, informou que continua a correr bem a 

colaboração entre a unidade de saúde e a câmara, sendo a única limitação o número escasso de 

vacinas. Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, sobre a celebração do 

Dia da Internacional da Mulher, de 8 de março, disse que a data foi celebrada pela Câmara Municipal 

de Baião com a realização de um vídeo divulgado na rede social Facebook do município, lembrando 

alguns dos momentos do espetáculo produzido por talento baionense, em 2019, intercalado com 

testemunhos de vida de mulheres de sucesso da nossa comunidade. Por fim, informou que a Câmara 

apoiou mais uma vez o transporte de cidadãs baionenses para a realização de exames 
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complementares de rastreio ao Cancro da Mama, na sede da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no 

Porto. Destacou que a Câmara já tem prestado este apoio para exames da mesma natureza, numa 

articulação entre o pelouro dos Assuntos Sociais da autarquia e o Agrupamento de Centros de Saúde 

do Baixo Tâmega, após referenciação das pacientes pelas unidades de saúde de Baião. ------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

                          

1. Oferta de cinco computadores portáteis – 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 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, aceitar e agradecer a oferta de cinco computadores 

portáteis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Cedência do Auditório Municipal à Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 

Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Baião. ------------------------------------------------------ 

3. Autorização para abertura de conta bancária, destinada aos Censos 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 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 autorização para abertura de conta 

bancária, destinada aos Censos 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Condições especiais no acesso a equipamentos municipais, com apresentação do Cartão 

do Munícipe – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Sociedade de Informação, a qual se dá por 

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

proposta das condições especiais no acesso a equipamentos municipais, com apresentação do Cartão 

do Munícipe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – Ocupação de Espaços na Feira – 

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 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 o apoio 

à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, pela ocupação de Espaços na Feira. A Câmara 

mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

6. Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Apoio à Federação 

Portuguesa de Motonáutica para Calendarizarão da Prova do Campeonato do Mundo de 

Náutica F2 – 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 Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Apoio à Federação 

Portuguesa de Motonáutica para Calendarizarão da Prova do Campeonato do Mundo de Náutica F2. 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício, não participou na discussão e votação da proposta, por 

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

 

7. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Rali Terras D’Aboboreira 2020 – 

Ratificação – 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 

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

ratificar o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Rali Terras D’Aboboreira 2020. ----------- 
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8. Pedido de isenção da prestação de caução para a realização de uma baixada na Rua 

Comandante Agatão Lança, Nº 24, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião, no 

âmbito de medidas de carácter 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 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 

pedido de isenção da prestação de caução para a realização de uma baixada na Rua Comandante 

Agatão Lança, Nº 24, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião, no âmbito de medidas de 

carácter económico da Covid-19. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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. A título 

excecional e atendendo às medidas de contingência no âmbito do COVID-19, as propostas e os 

documentos anexos serão assinados somente pelo Senhor Presidente da Câmara, sendo que, a ata 

em minuta será assinada, apenas, pelo Presidente da Câmara e por quem a secretariou. ------------------ 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. José 

Fernando Pinho Silva , deu por encerrados os trabalhos, eram 15H30 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, 

  

_____________________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


