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ATA  N.º 14 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 

Ausências: Senhores Vereadores Henrique Gaspar Ribeiro e Maria da Anunciação Coutinho 

Gonçalves Gouveia, por se encontrarem de férias, tendo a Câmara considerado as faltas como 

justificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, e Chefe da Divisão de Gestão Urbanística 

e Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa. ------------------------------------------------------ 

 

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 16 de julho de 2021, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 
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unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. José Fernando 

Pinho da Silva, 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 

 

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

um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho, 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. 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse que se associa ao Voto de Pesar 

apresentado, pelo “Homem e Estratega do 25 de Abril”, que foi Otelo Saraiva de Carvalho na defesa 

das garantias e liberdades dos cidadãos, quanto ao resto, a história encarregar-se-á de fazer essa 

justiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentos os presentes na reunião e usou da palavra 

pada deixar o registo sobre algumas  iniciativas que decorreram nos últimos dias e outras agendadas 

para as próximas semanas, nomeadamente  inauguração de um núcleo da exposição “Clamor da 

Maré Cheia” no Mosteiro de Santo André de Ancede, no passado dia 25 de julho, seguida de um 

concerto com a soprano Maria Caramulo, na Igreja do Convento, a qual correu muito bem e com 

lotação esgotada. Informou que a referida exposição estará patente ao público até 31 de outubro. A 

organização da Semana da Juventude, entre ois dias 3 e 7 de agosto, em parceria com várias 

associações e entidades do concelho e da região, com um vasto programa que vai permitir aos jovens 

usufruir de um conjunto de atividades formativas e lúdicas. Disse que o objetivo desta iniciativa é 

proporcionar uma semana de animação, divertimento e desenvolvimento aos jovens do concelho, indo 

ao encontro dos seus interesses e aspirações com um programa de atividades pensado com e para os 

jovens. Salientou que durante a Semana da Juventude os projetos finalistas do Orçamento 

Participativo Jovem - OPJ – Baião, irão ser implementados no terreno por se tratarem de ideias que 

irão ser mais-valias para o concelho, em que os jovens baionenses podem participar nestas 

atividades, que vão desde torneios de vólei e de basquetebol, passando por projetos de fotografia ou 

de valorização do ambiente. Informou também que a Semana da Juventude integrará Festival 

Byonritmos que decorrerá nos dias 5 e 6 de agosto. Por fim comunicou que Baião recebeu uma nova 

auditoria do processo de certificação como destino turístico sustentável, realizada pela entidade 

responsável pela certificação, a Organização Não Governamental australiana, EarthCheck. O objetivo 

desta fase será alcançar a distinção “Prata”, após verificação e correção de eventuais “não 

conformidades” detetadas. Destacou que em Portugal, apenas o arquipélago dos Açores recebeu esta 

distinção e em todo o mundo, são em número reduzido as regiões certificadas como destino turístico 

sustentável. Lembrou ainda que a certificação de destino turístico sustentável é um processo que 
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implica uma melhoria contínua, por isso os destinos que pretendam abraçar este compromisso terão 

que ser alvo de auditorias anuais, por forma a avaliar a evolução do seu desempenho em todos os 

critérios definidos. 

 

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

Câmara e usou da palavra para deixar algumas notas importantes, nomeadamente sobre a reabertura 

das atividades com a população sénior dos Centros de Dia, tendo participado no dia de ontem num 

piquenique realizado na Praia Fluvial da Fraga do Rio pelo Centro Comunitário de Tresouras, 

esperando-se agora luz verde para também abrir os outros Centros de Relação Comunitária e Centros 

de Dia, cumprindo as normas da DGS e da Delegada de Saúde. Informou que este ano a OBER não 

teve condições para assegurar a realização das férias desportivas, contudo, a pedido de vários 

encarregados de educação, a Câmara assumiu essa tarefa com pessoal da Autarquia, 

designadamente da Biblioteca Municipal, do Desporto e das Escolas. A perceção de todos é que tem 

corrido muito bem, tendo alguns pais agradecido este apoio e apresentado sugestões de eventuais 

melhorias. Na sequência desta informação, agradeceu o empenho e dedicação de todos os 

envolvidos. Informou também que as obras da Escola do Sudeste de Baião já se iniciaram, de forma a 

aproveitar as férias de verão e a ausência dos alunos e não colocar as crianças em perigo de 

segurança. Quanto às obras da Escola de Eiriz ainda não se iniciaram devido à apresentação de uma 

reclamação por parte de uma empresa concorrente, o que irá, certamente, causar algum transtorno e 

atraso na sua conclusão antes do início do próximo ano letivo. Informou ainda que realizou uma 

reunião com os senhores diretores dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho, para preparação 

do novo ano letivo, os quais avançaram com uma proposta de alteração do calendário escolar, 

passando dos 3 períodos habituais, para um calendário semestral, com o primeiro semestre a decorrer 

entre 17 de setembro e 28 de janeiro e o segundo de 7 de fevereiro a 7, 15 ou 30 de junho, conforme o 

calendário escolar decreta para cada ciclo. Por fim, prestou informação sobre o ponto da situação do 

processo de vacinação da COVID-19 em Baião, dizendo que atualmente existem trinta e um casos 

positivos no Concelho e que até ao momento, foram já administradas 18.682 vacinas, 8.753 pessoas 

já foram vacinadas com as duas doses e 1.176 com 1 dose.  Mais informou que a Câmara apoiou até 

ao momento 723 pessoas com transporte para o Centro de Vacinação.  Realçou que nesta data, 53,5 

% da população do Concelho já foi inoculada com pelo menos 1 dose da vacina. ----------------------------- 

 

O Senhor Vereador José lima, interveio para deixar algumas notas, dizendo que à imagem do que se 

passou no ano transato, a Câmara Municipal desafiou os restaurantes do concelho no sentido de criar 

um evento descentralizado de promoção da gastronomia local, que respeite as diretrizes da Direção-

Geral de Saúde. Disse que o objetivo principal é a continuação da iniciativa como promoção do anho 

assado e os nosso produtos locais, no entanto, perante este contexto de pandemia e à semelhança do 

que ocorreu no ano passado, alterou-se o modelo tendo-se optado por um formato que reúne menos 

pessoas, mas abrange vários pontos do nosso território, abrangendo os restaurantes do nosso 
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concelho que aderiram, devendo efetuar a reserva antecipadamente e seguindo os seus planos de 

contingência. Esta iniciativa acontecerá à hora do almoço e jantar do próximo fim de semana e será 

abrilhantada por um trio elétrico com animação que percorrerá as principais artérias de todas as 

freguesias. Informou ainda que decorreu no passado dia 20 de julho, nos Serviços Descentralizados 

de Santa Marinha do Zêzere uma sessão de esclarecimento sobre o projeto piloto “LIGA -Transporte a 

Pedido”, implementado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e 

Sousa) com o apoio do Município de Baião. O encontro contou com as presenças do Primeiro-

Secretário da CIM Tâmega e Sousa (CIM TS), Telmo Pinto, com o apoio do responsável técnico do 

projeto, André Brochado, e com o anfitrião da iniciativa, Manuel Pereira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, estando também representados elementos de Juntas de 

Freguesias e IPSS`S do Concelho. Referiu que o objetivo deste projeto é o de garantir a melhoria da 

mobilidade da população residente em zonas interiores do concelho em que a oferta de transporte 

público regular é, maioritariamente, realizada para dar resposta às necessidades de transporte dos 

alunos. Com a implementação desta nova oferta, a ideia é que o transporte seja adequado às 

necessidades do dia a dia dos cidadãos, como por exemplo o acesso ao comércio, aos serviços 

públicos e estabelecimentos de saúde. Destacou que este novo serviço é disponibilizado para fazer 

chegar o transporte aos locais onde ele não existe ou é deficitário, não se sobrepondo à oferta 

existente, mas sim complementando-o. Este serviço de Transporte a Pedido vai permitir às pessoas 

deslocarem-se de forma mais confortável, mais económica e mais segura, assim como é uma mais 

valia num território como o nosso, principalmente em zonas mais interiores do concelho, sendo que, 

não há coesão social e territorial se permitirmos que partes do território fiquem isoladas, condenando a 

população que, normalmente, é a mais vulnerável. --------------------------------------------------------------------- 

 

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

usou da palavra para informar que depois uma primeira reunião com a Senhora Secretária de Estado 

da Ação Social, na Guarda, onde lhe foi lançado o desafio para visitar Baião, a mesma fará essa visita, 

amanhã, dia 29 de julho. Referiu que há um conjunto de intenções em função das instituições do 

Concelho, que pretende expor à Senhora Secretária de Estado, no sentido de poderem vir a ser 

aprovadas algumas candidaturas já apresentadas para a requalificação das instituições, 

nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Baião, a Adegril e o Centro Social de Santa Cruz do 

Douro. Convidou todos os membros do executivo para estarem presentes, sendo que, a visita da 

Secretária de Estado da Ação Social a Baião integrará a realização de uma reunião nos Paços do 

Concelho com representantes de todas as entidades sociais do concelho: Adegril, Cecajuvi, Centro 

Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere, Centro Social de Santa Cruz do Douro, Ober e Santa 

Casa da Misericórdia. Informou ainda de que foram hoje conhecidos os dados do INE relativos aos 

Censos 2021, que sendo ainda preliminares e provisórios, mostram que o Concelho perde população 

à semelhança dos outros concelho dos Distrito do Porto, à exceção do Concelho de Lousada que 

mantém, e, salientou que mesmo as zonas metropolitanas do Porto e de Lisboa perdem população. 
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Disse que devemos olhar para estes resultados com serenidade e objetividade e focar-nos no que é a 

nossa ação. Contudo é preciso ter presente que um dos indicadores que mais contribuem para o 

aumento da população é o nascimento de mais crianças. Disse ainda que no que concerne à atuação 

autárquica, será a criar incentivos e sobretudo continuar com o trabalho que tem sido feito no sentido 

da criação de melhores condições de vida das pessoas, no âmbito da saúde, educação, condições 

ambientais, infraestruturas, isto porque são estas as situações que dependem da ação do Executivo 

para mitigar este problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

 
 

1. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e do Património Cultural, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aceitar e 

agradecer a oferta de livros para a Biblioteca Municipal. -------------------------------------------------------------- 

2. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e do Património Cultural, 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 aceitar e 

agradecer a oferta de livros para a Biblioteca Municipal. -------------------------------------------------------------- 

 

3. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação de Concertinas do Lameirão – 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 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação de Concertinas do Lameirão. ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Sócio-Cultural de Santa Maria de Frende – 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 
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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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a e a Associação Sócio-Cultural de Santa Maria de Frende. ------------------------------------------------------ 

5. Minuta de acordo de desenvolvimento desportivo – Rali Terras D’Aboboeira 2021 – 

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 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 minuta de acordo de desenvolvimento desportivo – Rali Terras D’Aboboeira 2021 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira , deu por encerrados os trabalhos, eram 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 14 da Reunião Ordinária de 28.07.2021 
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                                                                                                          7/7 

  

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR ________________________________________ 


