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ATA  N.º 03 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro 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 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. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e, os Exmos. Membros da Câmara: --------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Ausências: Senhor Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, por motivos de ordem 

profissional, 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 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 27 de janeiro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os participantes e iniciou este período propondo 

um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Dr. Alexandre Ferreira Cabral de Barbosa Campelo de 

Lozada, fazendo a leitura do conteúdo do mesmo, o qual faz parte integrante da presente ata (Doc.1). 

O Voto de Pesar foi aceite pelos presentes, ao qual se associaram e o subscreveram, todos os 

Membros do Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação cumprimentou e saudou todos os participantes por se encontrarem 

de boa saúde, sobretudo numa altura tão controversa como a que o País enfrenta. Congratulou-se 

com a iniciativa da possibilidade dos munícipes poderem participar nas Reuniões de Câmara, no 

entanto, lamentou o facto das pessoas não aderirem, pois considera ser uma boa oportunidade destas 

para se tornarem mais ativas e participativas. Depois perguntou para quando estava previsto o 

programa de vacinação em grande escala e se o Executivo tem algum plano pensado, de forma a dar 

resposta no tempo à população do Concelho. --------------------------------------------------------------------------- 

 

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

registo sobre uma nova iniciativa que vai ser levada a cabo na Biblioteca Municipal, nomeadamente 

disponibilização de livros em “Take-away”, no sentido de colmatar o encerramento das 

Bibliotecas devido à pandemia COVID-19, e em especial neste período de confinamento. A solicitação 

dos livros deve ser feita previamente através de email ou pelo telefone, sendo que a entrega dos livros 

decorrerá à porta da Biblioteca Municipal de Baião, que atualmente está a funcionar no edifício do 

Posto de Turismo. Informou também que após devolução, todos os livros são higienizados e colocados 

em quarentena para garantir a máxima segurança dos leitores e que esta iniciativa surge na 

necessidade de encontrar alternativas para continuar a promover o acesso à leitura à população 

baionense, que com o confinamento passa mais tempo em casa. Uma outra iniciativa destinada à 

população mais sénior, designada, “Conta Comigo” leitura á distância de uma chamada, em que as 

pessoas que estão mais isoladas podem solicitar que lhes seja lida uma história. Ainda neste âmbito 

informou que se está a estudar a possibilidade de se proceder à entrega de livros. Por fim, relembrou 

que está a decorrer o prazo apresentação de propostas, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, 
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em que os jovens do concelho podem apresentar ideias e projetos que gostavam de ver concretizados 

em áreas como o ambiente, o desporto, a cultura, a ação social ou a educação, entre outras. O OPJ - 

Baião é promovido pelo Pelouro da Juventude e destina-se a todos os jovens residentes no concelho, 

com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, sendo que a apresentação de cada projeto pode 

ser feita individualmente ou em grupo com um máximo de cinco elementos. As inscrições para a 

apresentação de candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem (OPJ – Baião) iniciaram no passado 

dia 8 e decorrerão atá ao dia 28 de fevereiro, sendo que, a informação foi divulgada na Escola 

Secundária, onde se encontra o público alvo e nas associações junto dos seus jovens, estando a ser 

preparada uma sessão de esclarecimento para os jovens interessados e possam tirar dúvidas. ---------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para falar sobre o programa de visitas aos 

idosos no dia do seu aniversário, em colaboração com a GNR. Destacou que se trata de uma iniciativa 

que já começou no início do mês de fevereiro, irá continuar até ao fim do ano e manter-se no próximo. 

No encontro com o idoso, além de uma conversa e felicitações, é-lhe oferecida pela câmara uma 

pequena lembrança e um cartão de aniversário. No que respeita ao processo de vacinação, informou 

que se iniciou, hoje, a segunda e última fase de vacinação aos utentes e profissionais dos Lares das 

IPSS’S e do Lar Privado, estando, por isso, o processo de vacinação desta faixa etária concluído. No 

seguimento do encerramento dos Agrupamentos Escolares, e com o reinício das aulas à distância, 

informou que 85 alunos retomaram o “ensino à distância” com meios informáticos cedidos pela 

Câmara, nomeadamente computadores portáteis e tablets com ligação à internet. Estes equipamentos 

foram adquiridos em 2020, e já serviram para que alunos com maiores carências socioeconómicas 

pudessem frequentar as aulas através da internet durante o ano letivo anterior, cabendo aos três 

Agrupamentos de Escolas, a identificação dos alunos. O investimento da autarquia foi de 40 mil euros 

com a aquisição do referido material, tendo sido feito, mais recentemente, um novo investimento para 

disponibilizar mais três meses de acesso à internet, de banda larga que poderão ser alargados em 

conformidade com a duração do ensino “à distância”. Os equipamentos, tal como no ano letivo 

anterior, são cedidos em regime de empréstimo, sendo devolvidos aos Agrupamentos assim que 

termine o período das aulas “online”. Realçou a importância destas medidas, no sentido de se 

assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à educação e aprendizagem aos alunos 

baionenses. Frisou que a Câmara, mais uma vez, foi além das responsabilidades que lhe cabem nesta 

matéria, fazendo a sua parte para que nenhum aluno seja discriminado e fique para trás. Ainda em 

relação aos alunos que precisam de outros apoios, informou que estão a ser servidas no momento 38 

refeições no Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, 2 no Agrupamento de Eiriz e 10 no 

Agrupamento do Sudeste de Baião. Acrescentou ainda que se tem estado a estudar, no sentido de 

encontrar respostas, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, o fornecimento de cabazes 

alimentares às famílias de alunos sinalizados, de 15 em 15 dias. -------------------------------------------------- 

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

teceu algumas considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação sobre 
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a não participação dos cidadãos nas reuniões, disse que a Câmara tem proporcionado aos seus 

munícipes diversas formas de proximidade, no sentido de informar e auscultar os munícipes sobre a 

ação política do Executivo, tais como as iniciativas “Presidência Aberta”, “Câmara à Porta”, ou a 

“Prestação de Contas”, entre outras. São iniciativas que nem sempre são devidamente participadas 

pelo público, mas que continuarão a serem realizadas. Por outro lado, a informação da ação do 

Executivo sempre esteve e continuará a estar disponível nas redes sociais e nos meios de 

comunicação da Câmara, para informar os munícipes interessados nesta matéria. Por isso, disse que 

partilhava da mesma opinião da Senhora Vereadora, quando lamentou a pouca participação cívica das 

pessoas. Sobre o plano de vacinação, referiu que a Câmara não tem uma ação direta nesta situação, 

tratando-se por isso, de um processo da responsabilidade direta da ARS Norte em articulação com 

ACES do Baixo Tâmega, sendo que, a Câmara como sempre colaborou e continuará a fazê-lo, no que 

toca ao apoio logístico, bem como na garantia da segurança, para que o plano seja concretizado da 

melhor forma, sem olhar a custos financeiros. No entanto, frisou que as orientações terão que vir 

dessas entidades. Disse, ainda, que a Câmara poderá, a todo o momento, disponibilizar o apoio 

necessário para proceder ao início do plano de vacinação. Contudo, informou que, de acordo com as 

informações disponíveis, é que a orientação nacional, numa primeira fase, prevê que a vacinação 

ocorra num local por cada ACES e, numa segunda, um local por cada concelho. Entretanto, 

começaram a circular informações que, no nosso ACES, que comporta seis concelhos, se estaria a 

preparar uma solução que passava por vacinar toda a população nas ADR’s instaladas em Amarante, 

Cinfães e Marco de Canaveses, e em que, no caso de Baião, a população seria vacinada na ADR de 

Marco de Canaveses. Sobre este assunto, informou os Membros do Executivo que, primeiro de forma 

oficiosa e depois oficial, se manifestou frontalmente contra a deslocação dos utentes de Baião, 

sobretudo os considerados de risco e os mais idosos para fora do Concelho. Informou, assim, que 

contatou e escreveu à Senhora Diretora do ACES, Teresa Moreno; ao senhor Secretário de Estado 

Eduardo Pinheiro (Coordenador COVID para a região Norte); e ao senhor Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, António Sales, manifestando o seu desagrado pela solução que estava prevista e 

manifestando toda a disponibilidade para apoiar a disponibilização ou construção de um espaço 

adequado em Baião, assumindo os respetivos custos. -------------------------------------------------------------

Em relação às iniciativas mencionadas pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso, congratulou-se com 

a realização das mesmas, alegando que são muito interessantes, sobretudo em tempo de pandemia, 

em que as pessoas se sentem mais isoladas. Tal como nas iniciativas referidas pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara, disse que numa altura em que os idosos se sentem mais isolados, faz todo o 

sentido este gesto singelo da Câmara em articulação da GNR, de lhes fazer uma visita no dia do seu 

aniversário, deixando uma manifestação de esperança em dias melhores. Com respeito à 

disponibilização de equipamentos informáticos desde maio de 2020, a Câmara foi-se substituindo a 

outras entidades, nomeadamente o Ministério da Educação, no sentido de permitir que os alunos mais 

carenciados, tivessem acesso a esses equipamentos, de forma a poderem usufruir do ensino à 

distância, em condições de igualdade com todos os outros alunos. -------------------------------------------- 
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Depois, no seguimento de uma reunião realizada ao nível da Comissão Municipal de Proteção Civil, na 

sua composição restrita, onde foi feita uma análise da situação pandémica no Concelho, disse que, 

neste momento, assistimos a uma baixa significativa de novas infeções, depois de um pico com cerca 

de 280 casos. Neste sentido, alertou mais uma vez, que cada um tem que fazer a sua parte e ver o 

que ainda pode fazer mais, de forma a contribuir para uma maior sensibilização da população para a 

importância desta matéria. A este respeito, informou que foram definidas algumas estratégias, uma 

delas está relacionada com a realização de uma sessão pública, no próximo dia 16, às 21:00 horas, 

através de videoconferência, tipo Webinar, no âmbito das “Respostas Locais à COVID-19 em Baião”. 

Esta sessão será moderada pelo Jornalista Victor Pinto e terá como objetivo dar a conhecer a ação 

das entidades envolvidas, designadamente, a Autoridade de Saúde Local, as Corporações de 

Bombeiros do Concelho, a própria Câmara e o Presidente do Conselho de Administração do Hospital 

Padre Américo. Realçou a importância da realização desta sessão, na medida em que será uma forma 

de dar a possibilidade às pessoas de opinar ou fazer perguntas, bem como, pedir esclarecimentos 

sobre o que foi feito na área do combate à pandemia, e, o que, eventualmente, ainda poderá ser feito.  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

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

previa 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 

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

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

2. Declaração de compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro 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 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 declaração de compromissos plurianuais 

existentes a 31 de dezembro de 2020 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------- 

 

3. Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro 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 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, aprovar a declaração dos pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020 e submeter o assunto à Assembleia 

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

 

4. Autorização para aumento temporário dos Fundos Disponíveis – Pedido Nº 1/2021 – 

Ratificação – 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 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, ratificar a aprovar a autorização para aumento 

temporário dos Fundos Disponíveis – Pedido Nº 1/2021. ------------------------------------------------------------- 

 

5. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião – 

Ratificação – 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, ratificar o pedido de cedência de utilização do 

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

6. Programa Eco Escolas – Parceria de Colaboração – 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 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 o 

Programa Eco Escolas – Parceria de Colaboração. -------------------------------------------------------------------- 

7. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a Árvore de Natal instalada na Praça Eça de 

Queiroz, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de 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 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 o apoio 

à Associação Empresarial de Baião para a Árvore de Natal instalada na Praça Eça de Queiroz, 

Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião. --------------------------------------------------------------------- 
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8. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da atividade de apoio à 

restauração e aos taxistas do Concelho de 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 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 apoio 

à Associação Empresarial de Baião para a realização da atividade de apoio à restauração e aos 

taxistas do Concelho de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – Aquisição 

de terreno – 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 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 financeiro à União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro destinado à aquisição de terreno. A Câmara mais deliberou 

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

10. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – Ocupação de Espaços na Feira – 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 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 o apoio à Junta de Freguesia de Campelo e 

Ovil pela Ocupação de Espaços na Feira e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------- 

11. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde de Baião – Publicitação do Inicio 

do Procedimento e Participação Procedimental – Prazo para Participação Procedimental – 

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 Publicitação do Inicio do Procedimento e Participação Procedimental e Prazo para 

Participação Procedimental, referente ao Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde de 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da atividade económica do setor primário, 

entre o Município de Baião, a Cooperativa de Baião e a DOLMEN – Cooperativa de  

Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL. – 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 

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 minuta de protocolo de cooperação, no 

âmbito da atividade económica do setor primário, entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola 

de Baião e a DOLMEN - Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, 

CRL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Minuta de adenda ao protocolo de colaboração para a atribuição de apoio financeiro para 

despesas de capital às Freguesias – 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 

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 minuta de adenda ao protocolo de 

colaboração para a atribuição de apoio financeiro para despesas de capital às Freguesias. A Câmara 

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

14. Minuta de aditamento ao Contrato de Parceria Pública e ao Contrato de Gestão entre o 

Estado Português e o conjunto dos Municípios de Amarante, Arouca, Baião, Celorico de 

Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e Trofa – 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 

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 minuta de aditamento ao Contrato de 

Parceria Pública e ao Contrato de Gestão entre o Estado Português e o conjunto dos Municípios de 

Amarante, Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e Trofa. ----------------------------- 

 

15. Alienação em regime de direito de superfície de dois prédios, sitos em Fojo, União das 

Freguesias de Ancede e Ribadouro – Regulamento do Procedimento Pré-Contratual, por 

Hasta Pública, para Escolha da Entidade Adquirente dos Prédios em Regime de Direito de 

Superfície – 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 XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 
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é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação em regime 

de direito de superfície de dois prédios, sitos em Fojo, União das Freguesias de Ancede e Ribadouro – 

Regulamento do Procedimento Pré-Contratual, por Hasta Pública, para Escolha da Entidade 

Adquirente dos Prédios em Regime de Direito de Superfície. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Cedência do Auditório Municipal à Comissão Concelhia do PSD do Partido Social 

Democrata 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 

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 cedência do Auditório Municipal à 

Comissão Concelhia do PSD do Partido Social Democrata de Baião. --------------------------------------------- 

 

17. Demonstração de Fluxos de Caixa do 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 

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 Demonstração de Fluxos de Caixa do 

Ano de 2020.  A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------- 

 

18. 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento para o Ano de 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 

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 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

para o Ano de 2021 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

 

19. Pedido de Empréstimo a Longo Prazo, para financiamento da contrapartida municipal de 

Operação Aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Zona de Acolhimento 

Empresarial 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 

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 o Pedido de Empréstimo a Longo Prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal de Operação Aprovada pelo Programa Operacional 
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Regional do Norte “Zona de Acolhimento Empresarial de Baião”. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Tendo o Representante da Comissão Política Concelhia de Baião do PCP manifestado interesse em 

participar na reunião, enviando para o efeito um documento escrito, onde expõe um conjunto de cinco 

questões, às quais solicita uma resposta por escrito, e que que faz parte integrante da presente ata 

(Doc. 2). Assim e sem prejuízo da resposta ser remetida por escrito ao requerente, o Senhor 

Presidente da Câmara fez a leitura das questões e respondeu de uma forma breve às mesmas. --------- 

Relativamente à questão 1, informou que face às informações que davam conta da possibilidade de se 

fazer deslocar utentes do concelho de Baião a outro concelho vizinho para tomarem a vacina, tinha 

sido remetida pelo Município de Baião uma comunicação às entidades competentes manifestando a 

apreensão do executivo municipal com essa possibilidade e, ao mesmo tempo, a total disponibilidade 

da autarquia para ajudar a criar todas as condições materiais e/ou humanas para que o processo de 

vacinação contra a COVID-19 ocorresse no nosso concelho. ------------------------------------------------------- 

Quanto à questão 2, referiu que o Plano Nacional de Vacinação, criado e implementado pelas 

entidades competentes, definia as linhas orientadoras e os grupos prioritários no processo, não 

podendo e não devendo o executivo municipal sobrepor-se ao mesmo. Os Bombeiros Voluntários 

estavam incluídos nos grupos prioritários e o desejável seria que a vacinação contemplasse, no 

imediato, todos os seus elementos, no entanto, infelizmente, tal ainda não se afigurava possível em 

resultado, também, das dificuldades das farmacêuticas na entrega das doses de vacinas 

contratualizadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à questão 3, disse que a questão partia de um pressuposto que não era correto, uma vez 

que a Águas do Norte não é uma empresa privada, mas sim uma parceria pública com capital social 

do Estado Português e dos Municípios que integram o sistema e, por isso, a questão colocada ficava 

descontextualizada. Não obstante, ressalvou que, para além das entidades públicas, também as 

empresas privadas e empresários em nome individual poderiam candidatar-se a fundos comunitários 

para financiarem projetos nas mais diversas áreas, como agricultura, turismo, lazer e natureza, entre 

outros. Ainda sobre esta matéria, disse que existia a garantia por parte do Ministro do Ambiente de um 

forte investimento na água e saneamento, no próximo quadro de apoio e com recurso a fundos 

comunitários. Por fim, referiu que iria ser enviado ao requerente, um artigo publicado na Revista 

Municipal, onde constava uma explicação detalhada e objetiva sobre todo este processo (Doc.3). ------- 

No que se refere à questão 4, respondeu que a empreitada de modernização do sistema de 

iluminação pública de Baião, por via da colocação de luminárias com tecnologia LED, era de extrema 

importância não só pela previsão da redução do consumo de energia, na ordem dos 60 %, e a 
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consequente redução do custo da fatura energética, mas também pela redução do impacto ambiental 

através de uma tecnologia menos agressiva. O investimento resultou de uma candidatura ao fundo de 

eficiência energética (Fundo Ambiental), que concedeu uma verba de cerca de 800 mil euros, 

reembolsável, que teria de ser amortizada pela Câmara Municipal. Para a realização do restante 

investimento, a autarquia recorreu a um empréstimo ao Banco Europeu de Investimento, de cerca de 

400 mil euros. Posto isto, informou que, em função da poupança que se viesse a alcançar e a 

necessidade da amortização do investimento efetuado, seria equacionada, futuramente, a 

possibilidade do alargamento da rede de iluminação pública, bem como o alargamento do período de 

funcionamento da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne à questão 5, disse que sobre a proposta de lei que define o “Regime jurídico de 

criação, modificação e extinção de freguesias”, apresentada pelo PCP e PEV, seria também remetido 

ao requerente um documento (Doc. 4), através do qual o Executivo Municipal transmitiu a sua posição 

sobre a matéria à ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, no dia 14 de janeiro de 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

 

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, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H40 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, 

  

 

_____________________________________________ 

  

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


