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ATA  N.º 08 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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, 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 14 de abril 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

um Voto de Louvor ao Ex-Comandante dos Bombeiros Voluntários de Baião, Senhor José Costa, 

como forma de reconhecimento e gratidão pelos 40 anos de dedicação aos Bombeiros Voluntários. De 

seguida, fez a leitura do conteúdo do mesmo, o qual fica a fazer parte integrante da presente ata, 

como (Doc.1). O Voto de Louvor foi aceite pelos presentes, ao qual se associaram e o subscreveram, 

todos os Membros do Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de se verificar que a proposta relativa ao ponto 14 da ordem de trabalhos continha uma 

omissão nas condições essenciais da hasta pública, o Senhor Presidente da Câmara determinou a 

retirada da proposta para suprimento da omissão verificada. -------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para deixar o registo sobre o lançamento de 

mais um livro da História Económica do Concelho, no passado dia 24 de abril, destacando que é um 

livro que contribui para um conhecimento mais profundo da História do Concelho, “Baião em Torno de 

1700”, da autoria do historiador Mário Cunha. Salientou que esta obra faz uma abordagem sob a 

perspetiva demográfica, bem como as marcas mais significativas no domínio do Património Móvel e 

Edificado, compreendidas no espaço das paróquias, fazendo também referência a algumas casas 

senhoriais, como reflexo do que foi a estruturação aristocrática do território. Terminou dizendo que 

esta obra se insere na História Económica e Social de Baião, sendo o 8º volume desta coleção a ser 

lançado, restando ainda o lançamento de mais dois volumes. ------------------------------------------------------- 

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

Presidente e interveio para fazer referência às Comemorações do 25 de Abril. Tomou como um bom 

exemplo a dinâmica do evento em si, bem como o cumprimento das regras da DGS, deixando o 

devido reconhecimento ao pessoal adstrito ao funcionamento da Assembleia Municipal e ao Setor da 

Logística. Enalteceu o exemplo do Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Luís Carneiro, pelo 

esforço que fez para estar nestas comemorações, dado que, de manhã participou nas mesmas 

Comemorações realizadas na Assembleia da República, tendo vindo diretamente, de forma a presidir 

a estas cerimónias no Município de Baião. Lamentou a reduzida participação dos cidadãos na 

cerimónia, lamentando ainda mais a ausência de muitos dos eleitos locais nesta efeméride às 

liberdades, uma vez que só o voto livre e democrático lhes permite serem eleitos, em representação 

dos eleitores, por partidos legalizados ou nascidos com o 25 de Abril. Disse que é preciso repensar o 

modelo destas comemorações e acrescentou que comemorar o 25 de Abril é recordar o dia em que o 

País deixou de ter um regime de partido único e se reencontrou com o direito dos cidadãos ao voto 

livre e ao multipartidarismo. Depois referiu-se ao plano de vacinação no município, informando que a 

câmara tem respondido positivamente a todos os pedidos de apoio do ACES, desde instalações, 
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passando por 11 recursos humanos e 3 viaturas cedidas até ao momento e que foram vacinadas 

4.272 pessoas, sendo que destas, 1.248 foram inoculadas com a primeira dose e 1.247 já foram 

vacinadas com a segunda dose. Informou que foram transportadas 255 pessoas para o centro de 

vacinação e que este centro será deslocado para o Pavilhão Multiusos, a partir da próxima terça-feira, 

no sentido de garantir melhores condições de espaço e de bem-estar, uma vez que será reforçada a 

capacidade de vacinação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------       

O Senhor Vereador Henrique cumprimentou os presentes e interveio para informar que depois da 

Câmara ter lançado a campanha municipal de incentivo à esterilização de animais pertencentes a 

munícipes carenciados, foram apresentadas 32 candidaturas. Posteriormente foram aferidos os 

requisitos dos munícipes através do GAF e das 32 candidaturas, 17 obtiveram parecer favorável, com 

20 gatas, 9 gatos, 5 cães e 5 cadelas, as restantes 15 obtiveram parecer desfavorável. Lamentou a 

pouca adesão dos munícipes a esta campanha, ficando muito aquém das expectativas, pelo que se 

decidiu prolongar a campanha por mais um mês e para uma maior divulgação abranger os Párocos e 

os Presidentes de Junta de Freguesia, esperando que assim se verifique uma maior adesão, de forma 

a que se possa diminuir a reprodução descontrolada. A seguir, informou os Membros do Executivo, o 

ponto da situação de como está a decorrer o processo da cobrança dos resíduos sólidos urbanos dos 

munícipes que não têm abastecimento de água. Referiu que a maior parte das pessoas têm aderido 

ao pagamento, por vezes há pessoas que não percebem a forma como foi encontrado o valor a pagar. 

Disse que uma das situações que gerou algum descontentamento, foi o facto de no mesmo mês, os 

munícipes terem recebido duas faturas para pagar, muito embora, respeitassem a meses diferentes. 

Perante esta situação a Câmara alertou a empresa para dar um prazo mais longo, de forma a não 

coincidir mais que um pagamento em cada mês. ----------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Anunciação interveio para se referir às celebrações do 25 de Abril, que 

ocorreram recentemente, e que se passaram 47 anos de um dos marcos mais significativos da nossa 

história, a democracia. Mencionou que assistiu, no passado dia 25 de abril, aos discursos proferidos 

pelo Presidente da Assembleia, Dr. José Luís Carneiro, pelo Presidente de Câmara, Dr. Paulo Pereira 

e pelos Líderes de Bancada do PSD, Dra. Ana Raquel Azevedo e do PS Dr. Pedro Teixeira de Sousa, 

que todos eles apresentaram um discurso comum no que concerne à conquista de abril, à conquista 

da liberdade, da igualdade e sobretudo da democracia. Que todos salientaram os progressos, as 

conquistas e o desenvolvimento após o 25 de abril, nomeadamente, ao nível da educação, da saúde, 

do emprego e de infraestruturas tanto a nível nacional como local. Mencionou que no seu discurso, 

algures, o Senhor Presidente de Câmara, Dr. Paulo Pereira referiu “o aparecimento de novas ideias 

extremistas, que ameaçam o pleno desígnio da democracia e que estas ideias surgem quando a 

população se mostra descontente”. Sobre esta apreciação fez questão de reforçar o discurso 

apresentado pela Líder de Bancada do PSD, Dra. Ana Raquel que salientou as fragilidades da nossa 

justiça; do poder exercido pelos fortes sobre os fracos; a usurpação do poder por parte dos poderosos, 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 08 da Reunião Ordinária de 28.04.2021 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          4/12 

que utilizam o mesmo poder para satisfazer interesses e o enriquecimento pessoal, corrompendo o 

sistema que se tem vindo a tornar decadente e desacreditado, fazendo com que as pessoas se 

afastem e não confiem nos políticos que compactuam com as entidades responsáveis pela tomada de 

decisões. A Senhora Vereadora, Anunciação Gouveia demonstrou, também, concordância com 

algumas das palavras pronunciadas pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. José Pinho, que muito se 

assemelham à sua opinião, e que dizem respeito “à pouca adesão das pessoas e sobretudo dos 

jovens neste evento, que as pessoas estão desacreditadas e descontentes com alguns 

acontecimentos sociais e políticos, e que urge trazer para a política modelos políticos que deem o 

exemplo e a quem se possa confiar a responsabilidade pelos desígnios da nação”. A Senhora 

Vereadora, Anunciação Gouveia, acrescentou ainda, que os jovens não querem fazer parte ativa de 

um sistema político que necessita urgentemente de captar pessoas credíveis, que possam estar à 

frente de órgãos de poder determinantes para o cumprimento da efetiva democracia, da liberdade, da 

igualdade e de uma sociedade que necessita realmente vestir estes valores”. --------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para lembrar que apesar de terminar o estado de 

emergência e passando para a situação de calamidade, a partir da próxima semana, é preciso 

continuar a alertar as pessoas para o cumprimento das regras, sob pena de voltarmos a novo 

confinamento. Disse que é salutar, quer a nível social, quer económico, esta abertura, no entanto, as 

pessoas têm que se manter alerta, pois a pandemia ainda não acabou e pode-se correr o risco de 

assistirmos, mesmo localmente, a um retrocesso. Referiu que é necessário continuar a apostar em 

campanhas de sensibilização, para informar a população, de uma forma didática, que enquanto não 

houver imunidade de grupo, deve ser assegurado o cumprimento das regras da DGS, para garantia da 

segurança das pessoas, ao nível da saúde pública. Relativamente ao processo de vacinação, disse 

que as questões que tinha a apresentar, o Senhor Vice-Presidente já havia dado as devidas respostas. 

Salientou que é importante a afetação de espaços de maior dimensão para as novas instalações do 

Centro de Vacinação, no Pavilhão Multiusos, contudo, lembrou que é necessário, além das condições, 

dotar os serviços com os devidos recursos humanos, uma vez que se espera a triplicação de vacinas a 

administrar. Por outro lado, referiu que é necessário não descurar a parte das consultas e cuidados 

primários, pois as pessoas têm cada vez mais dificuldade em conseguir uma consulta. Por fim, 

agradeceu a oferta do livro da História do Concelho, “Baião em Torno de 1700”. ------------------------------ 

O Senhor Presidente agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e teceu 

algumas considerações. Começou por informar que ao contrário do que é habitual a prestação de 

contas não será apresentada na próxima Sessão da Assembleia Municipal, decorrente da entrada em 

vigor, em 01/01/2020, do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP), com implicações designadamente, nos documentos de prestação de contas. 

Referiu ainda que apesar dos serviços terem estado focados nesta matéria, só será possível 

apresentar a prestação de contas na sessão da Assembleia Municipal de Junho. ----------------------------- 
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Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Henrique, sobre a campanha de esterilização, 

reforçou o que foi dito, na medida em que as pessoas criticam a forma como são tratados os animais, 

mas depois, quando é criada a oportunidade de evitar a reprodução descontrolada dos animais, 

contata-se a falta de interesse por parte dos munícipes. Mesmo assim, a Câmara decidiu prolongar 

esta campanha por mais um mês, no sentido de que mais pessoas possam ainda aderir e sejam 

contempladas com a esta oportunidade. Apesar da Câmara continuar com esta divulgação através dos 

seus meios de comunicação e distribuição de flyers, apelou também aos Senhores Vereadores, para 

que, tendo possibilidade, possam informar a população do prolongamento desta campanha. Em 

relação ao processo do pagamento dos resíduos sólidos urbanos, das pessoas que não pagam água 

nem saneamento, referiu que o essencial já foi dito, no entanto, aproveitou para dizer que se trata de 

um processo complexo, na medida em que os serviços têm tido algumas dificuldades na identificação 

de alguns proprietários de habitações, como as pertencentes a emigrantes e por vezes como segunda 

habitação. Referiu que apesar desses constrangimentos e algumas reclamações, que após o devido 

esclarecimento por parte dos serviços, têm sido compreendidas e resolvidas, há necessidade de 

concluir este processo, uma vez que é uma questão de justiça. Informou ainda que, após verificar que 

qualquer pessoa não tenha capacidade económica para efetuar o pagamento solicitado, tem sempre a 

possibilidade de recorrer aos Serviços Sociais da Câmara, para que lhes seja prestada ajuda 

económica.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em relação às cerimónias das Comemorações do 25 de Abril, assunto abordado nas intervenções do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara e da Senhora Vereadora Anunciação, o Senhor presidente da 

Câmara disse que subscrevia quase tudo o que aqui foi dito. Porém, relativamente ao discurso 

proferido pela porta-voz do PSD, Ana Raquel, nas referidas comemorações, diz que não se revê numa 

parte, citando um excerto do mesmo, quando em forma de resposta à pergunta: “E hoje? Teremos 

essa liberdade sem amarras? – A minha vivência política permite-me aqui hoje inferir que vivemos dias 

de uma liberdade estranha, quase amordaçada, onde muitos erguem e colocam o seu cravo na lapela, 

mas as suas ações secam-no e envergonham a memória de abril. Onde muitos daqueles que dizem e 

vociferam os valores de abril condicionam e pressionam aqueles que não partilham a mesma ideologia 

e se disponibilizam para participar ativamente na construção e no desenvolvimento da sua terra. Nos 

dias de hoje, existem os que não sabem conviver com a diversidade de ideias, opiniões e valores. Não 

podemos convencer os outros a acreditar no mesmo que nós de forma persecutória. Abril de 74, deu-

nos a pluralidade, a permissão de nos expressarmos, a liberdade de discordar e a oportunidade de 

escolher sem condicionalismos e pressões. Não podemos continuamente a afirmar que os cidadãos 

não se interessam e estão afastados da decisão política, mas só aceitamos a participação destes 

quando estão do “lado da história”. Isto não é respeitar o legado histórico e corajoso de Abril. Sejamos 

nós, agentes políticos do nosso Concelho, os primeiros a dar o exemplo, congratulando aqueles que, 

mesmo não partilhando a nossa militância ou ideologia, têm a coragem e a vontade de participar 

ativamente na construção de um projeto político para a nossa terra” ---------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 08 da Reunião Ordinária de 28.04.2021 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          6/12 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a intervir para dizer que a saúde e a vacinação estão 

diretamente ligadas, pelo que deixou mais uma vez o alerta para que não se facilite em relação à 

proteção das pessoas e ao cumprimento das regras de segurança. Disse que quando referiu a 

dificuldade em obter uma consulta, se devia sobretudo à alocação de recursos humanos ao plano de 

combate à pandemia, e que por isso, urge retomar a normalidade dos cuidados primários de saúde, 

sob pena de outras patologias correrem o risco de não serem diagnosticadas atentamente. --------------- 

O Senhor Presidente da Câmara apelou mais uma vez, a cada um faça a sua parte. Referiu ainda que 

recentemente apareceram na Vila de Baião, em vários locais, inscrições como “chega” “vota chega” e 

“vergonha”, que devem ser denunciadas às autoridades. Disse que é verdade que estamos em pré-

campanha, contudo, reforçou o apelo, para que, no que dependa de cada um de nós, se mantenha o 

nível que os baionenses merecem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o que o Senhor Presidente da Câmara atrás referiu, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, 

disse lamentar o sucedido e estar plenamente convencido de que, quem faz este tipo de abordagem 

não é amigo de Baião e deve pertencer a uma força partidária onde as pessoas querem criar alguma 

instabilidade e que não passará disso. Quanto ao discurso referiu que é demasiado lato, é dar 

importância a uma retórica que se aplica a nível nacional e internacional, não se restringindo, ao 

campo do nosso Concelho, pelo que, não vê qualquer má-fé em fazer este tipo de abordagem. ---------- 

  

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

 
1. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 1/2021 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 1/2021. ------

Sobre a atribuição dos apoios no âmbito do Fundo Social de Baião constantes da ordem de trabalhos 

desta Reunião de Câmara, a Senhora Vereadora Anunciação Gouveia referiu que o período 

pandémico que atravessamos veio acentuar a vulnerabilidade de alguns grupos em relação à pobreza 

e à exclusão social em todo o território nacional. E, Baião não é exceção. Referiu a importância do 

Fundo Social de Baião que muito tem contribuído para acudir a situações pontuais e transitórias de 

carência a diferentes níveis, sobretudo, saúde, habitação e educação. Salientou que, como membro 

colaborante deste apoio, reconhece ao Município de Baião na figura do Senhor Vice-Presidente, Dr. 

José Pinho, responsável pelo pelouro da ação social, a importância deste fundo. Acrescentou, ainda, 

que nos esperam tempos adversos resultantes da situação pandémica e que se irão notar ainda mais 

as desigualdades sociais. Os vereadores do PSD sugerem que para a elaboração do próximo 
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orçamento da autarquia seja contemplado um valor maior, ao atual disponível, para este fundo que se 

aproxima dos 60.000 €, de modo a ser possível alargar e reforçar o quadro de apoio e de intervenção.  

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 2/2021 – 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 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 no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 2/2021. ------ 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 3/2021 – 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 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 no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 3/2021. ------ 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 4/2021 – 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 no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 4/2021. ------ 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 5/2021 – 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 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 no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 5/2021. ------ 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 6/2021 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 6/2021. ------ 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 7/2021 – Proposta  
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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 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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 7/2021. ------ 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 8/2021 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 8/2021. ------ 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 9/2021 – 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 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 no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 9/2021. ------ 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 10/2021 – 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 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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 10/2021. ----- 

11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 11/2021 – 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 11/2021. ----- 

12. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 12/2021 – 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 XII 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 12/2021. ----- 

 

13. Alteração à minuta de acordo de cooperação e financiamento entre o Município de 

Baião e o TRIAVE – Centro de Arbitragem e Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e 

Sousa – 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 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 alteração à minuta de acordo de cooperação e financiamento entre o Município de Baião e o 

TRIAVE – Centro de Arbitragem e Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa. ------------------------- 

 

14. Proposta de alienação, em hasta pública, da Antiga Escola EB1 de Quintela, Freguesia 

de Gestaçô – 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 XIV à presente ata. Esta proposta foi retirada a ordem de 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

15. Projeto do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários de Baião e 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 

XV 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 Projeto do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zêzere. A 

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

 

16. Estratégia Local de Habitação – 1º Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação –  

– 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 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 proposta da Estratégia Local de Habitação – 1º Direito, Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------- 
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Antes da votação deste assunto o Senhor Vice-Presidente da Câmara explicou detalhadamente a 

proposta através de uma apresentação em Power Point. e prestou todos os esclarecimentos 

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, congratulou-se com o projeto em si e pelo facto de todo o 

trabalho desenvolvido ser alicerçado em situações reais. Disse que extremamente importante dar este 

passo e elogiou o cuidado em inserir as pessoas no seu local de origem, o que é essencial para o 

êxito do projeto. Ressalvou a atenção em envolver as conferências vicentinas que poderão ter um 

papel fundamental neste tipo de projeto, uma vez que são os primeiros a aperceberem-se destas 

situações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente reconheceu e felicitou o trabalho desenvolvido pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara e pelos Serviços Socias da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Procedimento de elaboração e aprovação do regulamento de apoio à economia e ao 

emprego do Município de Baião – Baião Retoma – 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 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 o 

procedimento de elaboração e aprovação do regulamento de apoio à economia e ao emprego do 

Município de Baião – Baião Retoma. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 

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

Antes da votação deste assunto o Senhor Vereador José Lima, explicou detalhadamente o conteúdo 

da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia congratulou-se com a apresentação desta proposta e disse 

que todos devem estar satisfeitos por existir este tipo de apoio. Apelou para que seja uma ajuda 

célere, sob pena das pessoas não poderem continuar de portas abertas. Lembrou que existem 

pessoas que não têm capacidade financeira para terem as suas contas em dia, para com as Finanças 

e a Segurança Social, e, estas continuarão sem condições de o fazer, se não lhes for prestado outro 

tipo de apoio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara concordou com o que referiu o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia 

e lembrou que nestas situações deve sempre salvaguardar-se a respetiva legalidade. Por outro lado, 

disse que os serviços irão estudar juridicamente uma forma de se apoiar estas pessoas, ajudando-as, 

por exemplo, a elaborar um plano de renegociação e a assumir posteriormente o cumprimento do 

pagamento destas dividas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento para o ano de 2021 – Proposta  
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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 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

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

 

19. Alteração Simplificada do Plano de Urbanização de Santa Marinha do Zêzere  – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, 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 a Alteração 

Simplificada do Plano de Urbanização de Santa Marinha do Zêzere e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes da votação deste assunto o Senhor Vereador Henrique Gaspar, explicou detalhadamente o 

conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------------------------------------------- 

 

 

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 16H00 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 
 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR ________________________________________ 


