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ATA  N.º 07 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2020 

 

Aos oito dias do mês de Abril de dois mil e vinte, 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 e atendendo às medidas de contingência 

no âmbito do 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, Chefe da Divisão de Gestão Financeira e 

de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel e o Coordenador Técnico dos Serviços de 

Informática da Autarquia, Engº Rodrigues.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 25 de março 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 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os participantes na reunião e interveio 

para dar uma palavra de alento e a força necessária ao Executivo do qual também ele faz parte, para 

não baixar os braços no combate à pandemia da COVID-19. Deixou um agradecimento a todos os que 

cumprem as recomendações e orientações das Autoridades e aos que estão na linha da frente do 

combate desta batalha a salvar vidas e levar isto avante. Ainda relacionado com a situação da COVID-

19, perguntou se já se iniciou o rastreio de pessoas no ADC instalada no Marco de Canaveses e caso 

já tenha iniciado, quais foram as ações que foram tomadas, nomeadamente em relação à linha de 

apoio médico e qual foi o seu impacto na população. Relativamente ao material que foi adquirido pela 

CIM-TS, perguntou se há alguma previsão para a sua entrega e de que forma será articulada essa 

entrega com os Concelhos que fazem parte da CIM. Em relação aos Lares de Idosos perguntou se há 

também algum plano ou previsão para a realização de testes ao COVID-19, uma vez que, neste 

momento, é nestas Instituições que se concentra a maior preocupação, ou se, as medidas de 

confinamento são as únicas possíveis. Ainda relacionado com os Lares, perguntou ainda se estão a 

ser preparados alguns espaços e respetivos equipamentos para proceder, em caso de necessidade, à 

separação de doentes infetados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tendo em conta que o Senhor Vice-Presidente interveio de seguida, o Senhor Presidente da Câmara 

pediu, para que dentro de algumas áreas dos seus pelouros, possa dar também resposta a algumas 

das questões apresentadas pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara apresentou os cumprimentos a todos os participantes na 

reunião e usou da palavra para responder a algumas questões apresentadas pelo Senhor Vereador 

Miguel Dinis Correia, relacionadas com os seus pelouros. Relativamente às medidas que dizem 

respeito ao espaço de apoio aos Lares da Santa Casa da Misericórdia e do Centro Social de Santa 

Cruz do Douro informou que serão preferencialmente os Centros Escolares de Campelo, Santa Cruz 

do Douro e de Santa Marinha do Zêzere, havendo ainda outras alternativas, com espaços de 

acolhimento menores, que constam no Plano Municipal de Contingência. Disse que estes espaços, 

próximos dos Lares, estão prontos a serem utlizados por pessoas não infetadas e agradeceu a todos 

quantos têm trabalhado na concretização das várias medidas, nomeadamente à Proteção Civil, 
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funcionários da câmara e Delegada de Saúde, que coordena e valida as ações. Em relação aos apoios 

às famílias mais vulneráveis, o trabalho é assente nas medidas já em uso nos programas de apoio 

social da autarquia, através dos Assuntos Sociais, e que os mesmos têm sito prestados em articulação 

com as IPSS’s e as Juntas de Freguesia, sobretudo no transporte de alimentos e de medicamentos, 

louvando a atitude de todos e o excelente trabalho que têm feito, mas também das farmácias do 

concelho que participam ativamente na entrega de medicamentos. Mais informou, que solicitou às 

IPSS e aos Presidentes de Junta de Freguesia que se detetarem alguma pessoa que possa não estar 

identificada e precise de ajuda comuniquem de imediato essa situação aos Assuntos Sociais para que 

seja disponibilizado apoio imediato, mesmo que as verbas dos programas precisem de ser reforçadas. 

Em relação ao material de proteção, referiu que até este momento já foram distribuídas cerca de 4 mil 

máscaras pelas IPSS, Proteção Civil e funcionários da autarquia com situações de risco mais 

expostas. Referiu que o Pelouro da Educação tem articulado com os senhores Diretores dos 

Agrupamentos de Escolas as medidas de apoio aos alunos que continuem a ter aulas em casa, que 

incluem a disponibilidade da entrega no domicílio de trabalhos em suporte papel e o levantamento dos 

alunos que não têm computador nem internet, para elaborarmos uma candidatura e pedirmos 

propostas para aquisição de equipamentos que possam ajudar a resolver este problema. Terminou, 

informando que no período de férias da Páscoa e dado o confinamento obrigatório das famílias, as 

psicólogas dos Agrupamentos e do PIICIE vão diariamente colocar um jogo desafiante na página da 

Câmara para que os alunos e encarregados de educação se ocupem a resolver, valorizando a 

aprendizagem, o trabalho em equipa e a educação parental.--------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a força transmitida e o alento manifestado pelo Senhor 

Vereador Miguel Dinis Correia, dizendo que estamos todos irmanados no mesmo espírito, para que as 

coisas corram bem, sendo que esse alento vai ser preciso nas próximas semanas. Sublinhou e 

reiterou o que foi dito pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia e que em relação ao comportamento 

dos cidadãos, todos devemos ficar satisfeitos, sendo que os dados que vamos tendo para Baião 

refletem a forma como, de uma forma geral, têm cumprido as recomendações emanadas pelas 

Entidades. Referiu ainda que se tem verificado uma pequena discrepância nos dados relativos ao 

número de infetados, entre a Autarquia e a Direção Geral da Saúde, devido à forma como são 

contabilizados, pela naturalidade ou residência fiscal, e não pela residência atual, como já explicou na 

reunião anterior, sendo que a contagem que a Autarquia apresenta é sempre articulada com a senhora 

Delegada de Saúde de Baião. Pediu a todos os membros do Executivo para que quando fossem 

interpelados sobre a discrepância de dados, dessem esta explicação. Neste momento existem 7 

pessoas infetadas imputadas a Baião, sendo que a Câmara não tem acesso à identificação dos 

mesmos. Relativamente à questão do funcionamento da ADC instalada no Hospital do Marco de 

Canaveses, informou que se encontra em pleno funcionamento sendo que é a este espaço que se 

devem dirigir todos aqueles que possam apresentar sintomas associados à COVID-19, e não aos 

Centros de Saúde ou ao Hospital. Informou também que inicialmente esteve instalada junto ao Centro 
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de Saúde do Marco de Canaveses, mas que depois foi transferida para o Hospital da Santa Casa da 

Misericórdia do Marco, que tem melhores condições, nomeadamente disponibilidade de Raio-X. Sobre 

a Linha de Apoio, informou que não se trata só de apoio psicológico, mas também médico e social, e 

que se encontra em pleno funcionamento. Referiu que o constrangimento que se vai sentindo é ao 

nível do rastreio, que inicialmente havia a expetativa que pudesse ser feito formalmente nas 3 ADC’s 

distribuídas pelo nosso território, mas que depois se veio a verificar que, para já, as mesmas não 

estavam preparadas para testar a COVID-19. Assim têm a função de fazer a respetiva e triagem e 

depois encaminhar os pacientes, se necessário, para o centro de testes instalado em Penafiel. ---------- 

Ao nível da CIM-TS, elogiou o trabalho que se tem vindo a desenvolver e que os 11 ventiladores 

adquiridos pelos municípios sob o chapéu da CIM, foram entregues à Unidade de Urgência Hospitalar 

do Hospital Padre Américo de Penafiel e estão disponíveis para quem deles necessitar. Informou 

também que outro material de proteção individual (EPI) também adquirido pela CIM será distribuído 

pelos respetivos municípios, sendo que, para a área da saúde, e no caso de Baião, essa distribuição 

será feita através do ACES-Tâmega, que o fará distribuir de acordo com as necessidades. 

Acrescentou ainda que, não será por falta de apoio da Autarquia, que não haverá o material 

necessário para dar resposta aos problemas que se venham a verificar e espera que alguém com 

conhecimento da falta de material de proteção, o faça reportar à Câmara, para que dentro das suas 

disponibilidades possa dar resposta. Em relação ao rastreio dos idosos, informou que foi feito esse 

levantamento nas instituições que têm a valência de Lar: Santa Casa da Misericórdia de Baião, Centro 

Social de Santa Cruz e o Lar-Hotel de Campelo. Estas instituições informaram que têm os seus planos 

de contingência ativos para dar resposta para o que se vier verificar necessário. Ainda sobre a 

realização do rastreio dos idosos, disse que as Câmaras têm estado a contactar alguns laboratórios, 

mas tem-se verificado uma enorme falta de capacidade de resposta, na medida em que o SNS, 

atendendo à dimensão do problema, como que capturou todos estes laboratórios para a realização de 

testes. Contudo, isto não quer dizer que a Câmara não irá estar atenta e caso surja alguma 

capacidade de resposta, se avançará de imediato. Acrescentou que o Governo foi dando informação 

de que iria avançar com a realização de testes, a iniciar pelos idosos, por isso esperamos que isso se 

venha a verificar o mais breve possível e caso isso não aconteça, procurar-se-ão outras soluções. 

Quanto aos planos de contingências das IPSS’s, conforme já foi referido, estão ativos e a funcionar em 

espelho e, aparentemente, têm sido muito bem assumidos e interpretados por estas entidades. No que 

se refere à situação dos espaços de prevenção para atender à eventual necessidade de separação 

dos idosos em Lares onde possam surgir infetados, conforme o senhor Vice-Presidente já referiu, 

estão prontos a serem utilizados. No caso do Lar-Hotel, a informação que tem é que o próprio tem 

capacidade para responder a estas situações. Referiu também que além dos 3 espaços dos Centros 

Escolares de Baião, Santa Cruz do Douro e Santa Marinha do Zêzere, o concelho tem ainda um 

conjunto de outros espaços que já foram vistoriados e que podem ser alocados se for necessário, 

nomeadamente, as Casas de Alojamento Local da Fundação Eça de Queiroz, a Casa da Juventude e 

Desporto de Chavães, os Albergues do Município, bem como a Casa do Monte em Teixeiró e a Casa 
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da Torre em Ribadouro, que também se disponibilizaram para receber pessoal da área da saúde. 

Informou ainda que o Plano de Contingência para Baião, tendo áreas prioritárias já concluídas, está 

praticamente fechado, pelo que, logo que isso se verifique, será dado conhecimento do seu conteúdo 

a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse que, entendeu no geral, tudo o que lhe foi respondido e 

que, por isso, não precisava de mais esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------- 

 

De seguida, o Senhor Presidente relembrou algumas das medidas já implementadas no âmbito da 

abordagem à pandemia COVID-19, onde salientou a disponibilização de máscaras de proteção a 

entidades do concelho, a criação de respostas para a informação dos baionenses sobre o COVID-19, 

a reorganização de serviços camarários, a criação de uma Área Dedicada ao COVID, em conjunto 

com o município de Marco de Canaveses ou, no contexto da CIM-TS, a aquisição de ventiladores e de 

material de proteção para entidades do concelho. Destacou que a Câmara está muito empenhada em 

fazer frente aos impactos da pandemia COVID-19, sendo que, o que for preciso da parte do Executivo 

será feito, e mesmo, se for preciso mexer no Orçamento para afetar verbas a esta causa, assim será 

feito, referindo que “para nós as pessoas estão sempre primeiro”. Sublinhou que estas medidas são 

direcionadas às pessoas com mais carências económicas e mais isoladas e às empresas que 

suspenderam ou alteraram muito a sua atividade devido à COVID-19. As medidas resultam do diálogo 

que tem existido com as entidades da sociedade civil de Baião e com os agentes de proteção civil 

concelhios. Estas respostas irão ser ajustadas à medida das necessidades, podendo ser 

acompanhadas de mais medidas e do reforço orçamental. Entretanto apresentou para discussão 

outras medidas para apoio às famílias e empresas em dificuldades. Relativamente às medidas 

direcionadas às famílias enumerou as seguintes:  Duplicação orçamental do programa Via Verde 

Família, que é uma resposta rápida e eficaz em situações de crise e/ou emergência social, 

contemplando a prestação de serviços, cedências em regime de empréstimo e apoios pecuniários 

únicos;  Redireccionamento da linha de informação COVID-19 de Baião para agilização de pedidos de 

apoio social por parte dos cidadãos, diretamente com o Gabinete de Apoio à Família da Câmara 

Municipal de Baião; Fornecimento de cabazes alimentares a munícipes com necessidades 

comprovadas, que não sejam beneficiários de outros programas alimentares em curso;  duplicação 

orçamental do Fundo Social de Baião, no sentido de responder ao eventual aumento de pessoas e 

famílias em situação de vulnerabilidade económica e social, face à crise sanitária que a todos afeta. 

Estes apoios englobam necessidades alimentares, aquisição de material médico, aquisição de 

medicação, apoio para pagamento de despesas com a Água, Saneamento e Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), apoio a arrendamento de habitação, apoio para a recuperação de habitações 

degradadas (limitado a habitações próprias e permanentes) e apoio orientado noutros domínios, em 

situações excecionais, devidamente identificadas; serviço de monitorização e acompanhamento de 

idosos registados como isolados ou outras pessoas vulneráveis para acompanhamento da sua 
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situação e inventariação de eventuais necessidades de intervenção dos serviços da autarquia; 

reorientação da Linha Amiga para apoio a pessoas vulneráveis, pretendendo responder às 

necessidades de serviço simples, nomeadamente nas áreas de Eletricidade, Pichelaria, Serralharia, 

Bricolage e proteção civil;  possível afetação da Unidade Móvel de Saúde para serviços ao domicílio 

da População Vulnerável, no sentido de diminuir a exposição dos munícipes idosos, carenciados e 

com mobilidade reduzida, em articulação com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de 

Saúde de Baião, tendo a Câmara Municipal de Baião contratado para o efeito, uma profissional de 

enfermagem para prestar esse serviço; reforço dos bens disponíveis no Centro de Recursos de Apoio 

à Família, procedendo à cedência em regime de empréstimo de material médico, de equipamento 

informático ou tecnológico ou ainda de mobiliário diverso;  manutenção do Imposto Municipal sobre 

Imóveis no limite mínimo permitido por Lei. No que diz respeito ao apoio às empresas, apresentou 

outras medidas, nomeadamente, o redireccionamento da linha de informação COVID-19 de Baião para 

o Pelouro dos Assuntos Económicos, no sentido de registar e encaminhar as necessidades dos 

comerciantes e do tecido empresarial nas situações de dificuldade e contingência que tiverem sido 

obrigados a tomar e que sejam passíveis de apoio da autarquia ou de encaminhamento para outras 

entidades; Derrama (imposto municipal sobre o lucro das empresas) no limite mínimo permitido por 

Lei; isenção do pagamento de taxas de publicidade e ocupação do espaço público; isenção do 

pagamento da taxa de RSU às empresas do concelho que estiverem encerradas ou em laboração 

muito condicionada durante o período da pandemia; Isenção de taxas aplicadas ao serviço de Táxis;  

Isenção de rendas de edifícios e espaços municipais enquanto durar o plano de contingência 

municipal com efeitos retroativos ao dia 1 de março; em articulação com as Juntas de Freguesia, 

isenção de taxas a todos os feirantes que participam nas Feiras realizadas no concelho; manutenção 

do Imposto Municipal sobre Imóveis no limite mínimo permitido por Lei; e, ainda outras medidas que se 

venham a tornar necessárias e enquadráveis legalmente, em articulação com outras respostas já 

assumidas a nível nacional, e mediante análise pelo Pelouro dos Assuntos Económicos. ------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que têm estado a decorrer as aulas através da internet 

e que para os alunos que não que não têm esse acesso ou computador, as escolas fizeram um 

levantamento desses alunos e, com base nestes dados, a Câmara apresentou uma candidatura à 

Fundação Calouste Gulbenkian para esses equipamentos, à qual se está a aguardar uma resposta. 

Também para esses alunos a Câmara se disponibilizou para apoiar na entrega de documentos e os 

testes a casa desses alunos. Informou ainda que na sua primeira intervenção, não mencionou que a 

casa que a Câmara dispõe no Bairro Sá Carneiro já se encontra completamente equipada e pronta a 

ser utilizada pela Senhora Delegada de Saúde de Baião, por uma questão de proximidade enquanto 

for necessário no âmbito do combate à COVID-19. --------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, depois de ter conseguido os dados, deu conta do número de 

atendimentos verificados na ADC instalada no Hospital do Marco de Canaveses. Assim, de 1 a 4 de 
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abril foram feitos 92 atendimentos, sendo que, a maior parte dos contactos foram encaminhados do 

SNS 24. De 5 a 7 de abril, foram atendidas 43 pessoas. -------------------------------------------------------------- 

  

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

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

prévia genérica de 13.11.2019 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. - 

 

2. Minuta de protocolo de adesão ao programa Portugal a Nadar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Federação de Natação – 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 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 minuta de protocolo de adesão ao programa Portugal a Nadar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Federação de Natação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Federação 

Portuguesa de Ciclismo – 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 protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Federação 

Portuguesa de Ciclismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Fixação do Estatuto Remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil - 

Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a fixação do Estatuto Remuneratório do 
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Coordenador Municipal de Proteção Civil. Sobre este assunto, o Senhor presidente da Câmara 

explicou detalhadamente o conteúdo da proposta. --------------------------------------------------------------------- 

 

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, atendendo às medidas de contingência no âmbito do COVID-

19, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 _________________________________________ 


