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ATA  N.º 16 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Dra. 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 28 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 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Neste período o Senhor Presidente da Câmara apresentou um Voto de Pesar, pelo Senhor General 

Carlos Azeredo, falecido a 19 de agosto de 2021, que exerceu funções de Presidente de Presidente 

da Assembleia Municipal, no período compreendido entre 2001 e 2005. O Senhor Presidente fez a 

leitura do conteúdo do documento, o qual fica a fazer 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 Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o 

registo sobre o programa de Animação de Verão no concelho de Baião, nomeadamente os eventos 

que já decorreram em Ancede e em Santa Marinha do Zêzere, com os grupos baionenses “Barro 

Negro” e “Andarilhos”, os quais foram muito participados e correram muito bem, enaltecendo o sentido 

de responsabilidade de todos no cumprimento das regras de segurança recomendadas pela DGS. 

Aproveitou para convidar todos os presentes para participarem nos próximos eventos, no âmbito do 

referido programa, um a realizar na Vila de Baião, no próximo no dia 28 de agosto um concerto de 

música clássica proporcionado pela Orquestra “Ópera na Academia e na Cidade” (21H30 na Praça D. 

Manuel de Castro). No dia 4 de setembro, no cento Cívico de Santa Marinha do Zêzere, às 21H30, o 

Concerto com os “NAU”, sendo que a entrada para os estes eventos é gratuita, mas é obrigatória a 

reserva, que deverá ser efetuada via telefone, obedecendo sempre às diretrizes da Direção-Geral de 

Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Câmara, e usou da palavra para dar duas notas importantes. Uma que se prende com a realização da  

primeira reunião da Comissão de Monitorização e Acompanhamento de Saúde, no âmbito da 

transferência de competências na área da saúde, que decorrerá no dia 26 de agosto, na Câmara com 

a presença de dois representantes da ARS Norte e dois representantes do ACES do Baixo Tâmega, 

para se fazer um balanço do primeiro semestre e perspetivarmos a melhoria de funcionamento e 

articulação para o futuro. Depois prestou informação sobre o ponto de situação do processo de 

vacinação da COVID-19 em Baião, dizendo que nesta data existem 14 casos ativos no Concelho e 

que, até ao momento, foram já administradas 23.838 vacinas, 12.214 pessoas já foram vacinadas com 

as duas doses e 1.325 com 1 dose. Mais informou que a Câmara apoiou, em articulação com as 

Juntas de Freguesia, 740 pessoas com transporte para o Centro de Vacinação. Realçou que nesta 

data, 64 % da população do Concelho já foi inoculada com as duas doses e 72% com pelo menos 1 

dose da vacina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta de que, no passado dia 17 de agosto, foi feita a 

escritura de mais uma parcela de terreno destinada à construção da Zona Industrial de Santa Marinha 

do Zêzere. Referiu que se trata de um terreno há muito tempo desejado e ambicionado para o 

prosseguimento e concretização da construção desta Zona Industrial, realçando que é mais um 

compromisso assumido pela Câmara e cumprido. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara interveio para dizer que em função do que será o novo ordenamento 

das equipas de proteção civil no nosso território, deixará de haver um comando distrital e passam a 

existir Comandos Sub-Regionais. Nesse sentido, o Comandante Distrital manifestou interesse na 

possibilidade de cada CIM assumir uma estrutura da proteção Civil. Perante essa possibilidade a 

Câmara de Baião manifestou desde a primeira hora, a disponibilidade de um espaço para aceitar a 

sede da referida estrutura no Concelho, tal como aconteceu com a equipa de sapadores. Informou que 

a decisão depende de um conjunto de critérios de acessibilidade, sendo que, outros Concelhos 

também manifestaram interesse em receber a referida estrutura. Referiu que o processo irá prosseguir 

a sua tramitação, aguardando-se a sua evolução. Depois informou que esta será a última Reunião de 

Câmara do mandato em que estará presente, dado que entrará de férias a partir do dia 1 de setembro, 

seguido do período de campanha para as Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021. Sublinhou 

o bom ambiente que foi criado em torno da Câmara, nomeadamente cordialidade, respeito, grande 

responsabilidade e muito particularmente, desafiante no que toca à gestão da pandemia que se 

assolou sobre nós e o Mundo, à qual ninguém estava preparado para se deparar com um problema 

desta dimensão. Realçou o sentido de responsabilidade e o trabalho de todos os Senhores 

Vereadores, na defesa do interesse público e municipal que todos assumiram há quatro anos atrás. 

Terminou dizendo que foi uma honra trabalhar com todos neste mandato que está prestes a terminar. - 

 

Após o Senhor Presidente de Câmara ter comunicado que esta seria a sua última reunião, a que 

presidiria neste mandato, a Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, pediu o uso da palavra para, na 

sua presença, manifestar na sua ótica, a forma como decorreram estes quatro anos na qualidade de 

Vereadora do PSD, na oposição. Com alguma emoção, manifestou a todo o Executivo, a forma 

sociável e democrática como decorreram as sessões, os debates políticos e a sua participação na 

área social, apesar das diferenças de ideias que separam as duas bancadas. Disse que na fase final 

deste capítulo, de participação na vida cívica e política do concelho de Baião, destacava a forma 

simples, civilizada e democrática como defendeu os interesses do concelho de acordo com as suas 

necessidades. Referiu que, não está na sua forma de estar na vida política, não vota contra porque 

sim, pois considera que um executivo que apresenta propostas do interesse dos munícipes e do 

concelho, estas devem ser apoiadas e não obstaculizadas, tendo sempre em mente que boa parte do 

investimento que foi feito e está a decorrer no concelho é proveniente da ajuda de Fundos Europeus e 

estes não se compadecem com falta de projetos e demagogia fácil. Há que saber aproveitar as 

oportunidades. Mais disse, que não faz política recorrendo a situações demagógicas, que soam bem 
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ao ouvido, a quem é do contra, mas que na realidade, existe uma grande diferença entre aquilo que é 

possível fazer por um concelho e aquilo que realmente gostávamos que acontecesse. Salientou o 

empenho pelo trabalho de todos os Vereadores, realçou a admiração que nutre em particular pelo 

Senhor Vice-Presidente, Dr. José Pinho, pela sua a postura, pela forma sábia como defendeu, em 

todas as reuniões os assuntos que dizem respeito ao seu pelouro e pelo empenho na apresentação de 

documentos que são estruturantes para a vida presente e futura do concelho. Acrescentou que foi uma 

fonte de aprendizagem e de inspiração para si.  Ao Executivo, reconhece a sua preocupação pelas 

grandes dificuldades do nosso concelho, na fixação de empresas com vista à criação de emprego e à 

fixação das pessoas, sendo este um grave problema com que se debate, hoje em dia todo o interior, e 

continuará a ser um dos problemas do nosso país e de toda a Europa e do mundo. Agradeceu ao seu 

colega de bancada, Vereador, Dr. Dinis Correia, pelo desafio que colocou nas suas mãos e pela 

confiança que em si depositou. Reconhece-lhe todo o trabalho, empenho e dedicação na luta pelos 

interesses dos munícipes, e pelo entendimento e conhecimento que ambos construíram, tendo como 

objetivo o melhor para o concelho de Baião. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento da intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, o Senhor Vice-Presidente 

disse que subscrevia e retribuía tudo o que a senhora Vereadora disse relativamente à elevada 

postura cívica e política com que todos os eleitos neste órgão interpretaram responsavelmente as suas 

funções, prestigiando o exercício das mesmas, e que reserva para a última reunião o seu próprio 

balanço destes 4 anos. Agradeceu as referências que a senhora Vereadora lhe fez e reafirmou os 

princípios de que, tanto na política como na vida, não vale tudo porque há sempre mais vida para além 

destes momentos. Disse que aqueles que ainda não se aperceberam de que a política mudou muito 

nos últimos anos, porque a vida e a literacia dos próprios eleitores também mudaram muito, e que 

continuam convencidos de que a mentira, o oportunismo e a arrogância ainda fazem caminho político, 

estão desfasados no tempo, na vida e também na política. Disse, ainda, que a demonstração afetiva 

com que a senhora Vereadora Anunciação Gouveia fez a sua intervenção só a engrandece e 

enobrece, enquanto pessoa e política, mais ainda nesta altura em que a pandemia nos obriga a 

congelar os afetos nas relações interpessoais. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2021 assumidos ao abrigo da 

autorização prévia genérica de 05-12-2020 concedida pela Assembleia Municipal de 

Baião – Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por 
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integralmente reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou 

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

2. Acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara municipal de Baião, a 

Associação 2000 de Apoio ao desenvolvimento – A 2000 e os Estagiários Adriano 

Soares Magalhães, Graça Maria Pereira Anselmo, Helena Sofia Pereira Anselmo e Maria 

de Fátima Pereira Monteiro – 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 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 formação em contexto de trabalho entre a Câmara municipal de Baião, a Associação 2000 

de Apoio ao desenvolvimento – A 2000 e os Estagiários Adriano Soares Magalhães, Graça Maria 

Pereira Anselmo, Helena Sofia Pereira Anselmo e Maria de Fátima Pereira Monteiro. ----------------------- 

 

3. Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores integrados 

na Carreira Geral de Assistente Operacional – 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 atribuição do Suplemento de Penosidade 

e Insalubridade aos trabalhadores integrados na Carreira Geral de Assistente Operacional. A Câmara 

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

Sobre este assunto a Senhor vereadora Anabela Cardoso fez uma explicação sobre alguns pontos 

importantes do conteúdo do documento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. 4ª 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 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 4ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

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

 

5. Imposto Municipal sobre Imóveis – 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 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o Imposto Municipal sobre Imóveis e 

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

 

6. Participação Variável no IRS – Ano de 2023 – 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 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 Participação Variável no IRS para o Ano 

de 2023 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

 

7. Revisão da Carta Educativa – 2021 – 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 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 

Revisão da Carta Educativa – 2021 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Vice-Presidente prestou informação sobre alguns pontos importantes do 

conteúdo do documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio à IPSS – Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – 

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 Socias, 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 à IPSS – Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. ---------- 

Sobre este assunto o Senhor Vice-Presidente prestou informação sobre alguns pontos importantes do 

conteúdo do documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio extraordinário às Uniões e Juntas de Freguesia do Concelho – 

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 Socias, 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 extraordinário às Uniões e Juntas de Freguesia do Concelho e submeter 

o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre este assunto o Senhor Vice-Presidente prestou informação sobre alguns pontos importantes do 

conteúdo do documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia 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 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 financeiro à Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------- 

11. Retificação da delimitação administrativa entre a União de Freguesias de Santa 

Leocádia e Mesquinhata, do Município de Baião, e a Freguesia de Soalhães do 

Município do Marco de Canaveses – 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 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 proposta de retificação da delimitação 

administrativa entre a União de Freguesias de Santa Leocádia e Mesquinhata, do Município de Baião, 

e a Freguesia de Soalhães do Município do Marco de Canaveses. A Câmara mais deliberou submeter 

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

12. Código Regulamentar do Município 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 

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 o Código Regulamentar do Município de 

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

 

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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR ________________________________________ 


