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ATA  N.º 02 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 13 de janeiro de 2020, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

para deixar o registo de que no próximo dia 30 de janeiro irá ser lançado um pequeno vídeo para 

assinalar o Canto das Janeiras, que este ano, atendendo ao contexto da pandemia COVID-19, contou 

com uma participação mais reduzida do que é habitual. Salientou que o referido vídeo será lançado 

nas redes sociais da Autarquia, e será uma forma muito singela de assinalar esta data. -------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia usou da palavra em nome dos Senhores Vereadores do 

PSD para lamentar o estado em que se encontra o País, na medida em que se está a assistir a um 

enorme crescimento do número de infetados e de óbitos. Disse que resta não perder a fé e a coragem 

para enfrentar esta pandemia que atinge a todos e que em relação ao nosso Concelho, além de tudo o 

que se tem vindo a fazer, referiu que é urgente uma maior vigilância por parte das autoridades, na 

medida em que, algumas pessoas continuam com comportamentos irresponsáveis e a não cumprirem 

as recomendações da DGS, e se calhar os que não cumprem só acataram essa responsabilidade 

partindo mesmo para as punições. Apesar de saber que não se trata de uma responsabilidade direta 

da Autarquia, deixa este desabafo, reiterando que o sistema de saúde se encontra num estado 

caótico, pelo que, é urgente acudir a tempo a esta tragédia, bem como motivar os profissionais de 

saúde, para bem de todos nós. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Presidente da Câmara e felicitou a reeleição do Senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa para 

Presidente da República. Ao mesmo tempo felicitou, um conjunto de pessoas que estiveram 

efetivamente envolvidas no processo desta eleição e a forma como foi preparado, pois teve 

oportunidade de presenciar, nomeadamente em Santa Marinha do Zêzere, que as coisas estavam 

muito bem estruturadas no sentido de preservar a saúde de todos. Ainda em relação à Eleição do 

Presidente da República referiu que continuamos a assistir a um índice de participação eleitoral muito 

baixo, o que evidencia um distanciamento dos eleitores dos eleitos, consequência da classe política 

que não consegue credibilizar-se junto do eleitorado. Relativamente à situação pandémica perguntou 

como tem corrido a vacinação da COVID-19 nos lares do Concelho e em que estado se encontra o 

processo. Lembrou que o estado em que as coisas se encontram no Pais é muito preocupante, 
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atendendo no número de novas infeções e óbitos e acredita que os próximos dois meses não serão 

muito melhores. Disse que é uma situação que uma recordação de má memória e que irá certamente 

refletir-se durante muito tempo na recuperação da economia. Acrescentou que é urgente o Governo 

apostar no Serviço Nacional de Saúde e fazer parcerias com o setor privado e social que considera 

serem fundamentais, caso isso não aconteça, não teremos em ocasião alguma retoma económica. 

Disse que é urgente alguém fazer uma reflexão séria sobre estas opções, o que demonstra que não 

há capacidade de tomar decisões atempadas. Lembrou que se continua a verificar que um conjunto de 

cidadãos ainda não percebeu que, tendo os primeiros sintomas, têm de ficar em casa, 

independentemente de ainda não ter feito o teste. Tal como a Senhora Vereadora Anunciação já 

referiu, disse que seria importante haver uma maior vigilância e controle por parte das autoridades, ter 

em conta o que é mais eficaz, pois a constatação é de que o que tem sido feito não é suficiente. 

Sendo por isso, necessário irem mais além da sensibilização, com medidas mais rigorosas, e se 

calhar, até partirem para a punição, como forma das pessoas se aperceberem efetivamente da 

gravidade da situação que se está a viver. Terminou dizendo que lamenta o incumprimento das regras 

de segurança pelos cidadãos, colocando não só a sua saúde em perigo, como também de toda a 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, no seguimento da intervenção do Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia, felicitou também a reeleição do Senhor Presidente da República e a forma como todo o 

processo eleitoral correu, destacando a participação dos eleitores e a disponibilidade dos cidadãos 

que estiveram nas mesas de voto, neste momento tão crítico da pandemia. Relativamente ao processo 

de vacinação da COVID-19 nos lares do Concelho, informou que os utentes e funcionários dos 4 lares 

do concelho, 3 dos quais das IPSS’s foram todos vacinados na semana passada. Aproveitou para 

deixar o reconhecimento pelo trabalho dos serviços de saúde, quer locais, quer regionais, pela 

concretização desta primeira fase de vacinação que é um desejo e um direito destes idosos para 

ficarem protegidos. Estando a primeira fase do processo de vacinação já concluída, aguarda-se agora 

que a segunda fase, também ela corra pelo melhor. Informou ainda que apesar do encerramento das 

escolas, estarão duas escolas abertas para crianças até aos 12 anos que têm os pais ocupados, 

nomeadamente no Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil e no Polo Escolar de Gestaçô 

pertencente ao Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, sendo que, neste momento, estão a 

frequentar 15 crianças e alunos no AE Vale de Ovil e 4 no Centro Escolar de Gestaçô. Informou 

também que as crianças da Unidade de Autismo estão a ser acompanhadas de acordo com as 

necessidades das famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

fez algumas considerações. Em relação às intervenções dos Senhores Vereadores Miguel Dinis 

Correia e Anunciação Gouveia, disse que fizeram um conjunto de considerações relacionadas com a 

gestão da pandemia, sendo que, todas elas são externas àquilo que são as atribuições e 
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competências da Autarquia enquanto instituição. No entanto, voltou a frisar, mais uma vez, que a 

responsabilidade é fundamentalmente de cada um. Quanto às considerações proferidas relativamente  

à atuação das autoridades de segurança e da saúde, acredita que estão a fazer o seu melhor, dentro 

do que sabem e do que podem, e se, porventura, mais alguma coisa que não se esteja a fazer possa 

vir a ser feito, instou a que se possa fazer chegar essas sugestões às autoridades respetivas. 

Relativamente às Eleições Presidenciais de 24 de janeiro de 2021, congratulou-se com a forma como 

correu todo o processo em todas as freguesias do Concelho. Felicitou e cumprimentou os baionenses, 

os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, a funcionária responsável pelo processo eleitoral, 

Ana Paula Carneiro, e nela, todos os colaboradores que se envolveram na preparação e execução do 

processo eleitoral, não só no dia 24, como também na votação antecipada que ocorreu no dia 17 e a 

votação em confinamento, com equipas que se deslocaram ao domicílio dos eleitores inscritos na 

plataforma do SGMAI nesta modalidade de voto. Em relação à baixa participação dos eleitores nesta 

eleição, disse que a responsabilidade é dos cidadãos, tal como na proteção da saúde, tudo depende 

da forma como cada um fizer a sua parte, onde estiver e o fizer bem. Referiu que na eleição de há 5 

anos a taxa de participação foi de 40% e agora de apenas 30%, contudo, lembrou que é preciso não 

esquecer o contexto de pandemia que se está a viver. Quanto ao afastamento dos cidadãos aos 

políticos, em Baião, no seu entender, nem haverá muita razão para tal, uma vez que, nomeadamente 

os políticos que gerem a Câmara têm cumprido em plenitude com os baionenses. Isso mesmo pode 

ser constatado através do “Compromissómetro” -  uma ferramenta digital criada pela autarquia que 

permite acompanhar em permanência toda a atividade da Câmara relativa ao programa eleitoral que 

foi sufragado pela população. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara propôs um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Dr. 

Álvaro Ribeiro, 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 subscreveram todos os 

Membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

 
1. Carta de Princípios do Orçamento Participativo Jovem da Câmara Municipal de Baião e 

Normas de Participação no Orçamento Participativo Jovem de Baião – 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 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 Carta de Princípios do Orçamento 

Participativo Jovem da Câmara Municipal de Baião e Normas de Participação no Orçamento 

Participativo Jovem de Baião – 2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Acordo de Cedência de Terreno Celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Empresa 

Temas D’ Improviso, Lda. – 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 o Acordo de Cedência de Terreno 

Celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Empresa Temas D’ Improviso, Lda. --------------------- 

 

3. Autorização à Dstelecom, Norte, S.A para o Gozo Temporário do Imóvel, Pertença do 

Domínio Público Municipal, Demarcado no Anexo II à Minuta do Contrato que Segue em 

Anexo, para a Instalação de um Pop, nos termos resultantes da mesma – 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 à Dstelecom, Norte, S.A para 

o Gozo Temporário do Imóvel, Pertença do Domínio Público Municipal, Demarcado no Anexo II à 

Minuta do Contrato que Segue em Anexo, para a Instalação de um Pop, nos termos resultantes da 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 15H45 Horas. E para constar se lavrou a 

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

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

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

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

  

 

_____________________________________________ 

  

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


