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ATA  N.º 05 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020 

 

Aos onze dias do mês de março 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, 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 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 Urbanística e 

Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa, Chefe da Divisão de Gestão Financeira  

de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel e a Jurista da Autarquia, Dra. Rita 

Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 26 de fevereiro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para dizer que o Auditório Municipal foi pequeno para 

acolher tanto público para assistir à estreia da peça "As Andanças do Senhor Fortes", que entretanto, 

foi agendada uma outra data para a exibição da peça, em 23 de Abril, sendo que a mesma ficará 

condicionada às condições da evolução da COVID-19. Agradeceu a todos os envolvidos que se 

entregaram ao projeto e aos colaboradores da autarquia que conceberam e construíram os cenários 

de belo efeito para a peça. Terminou dizendo que espera que esta seja uma das muitas peças que 

serão exibidas no Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para fazer referência à visita da Senhora 

Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, no passado dia 29 de fevereiro, a convite do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Luís Carneiro, para participar na Conferência sobre “As 

políticas de coesão territorial, económica e social”, que com uma postura muito próxima e simples 

falou das questões relacionadas com as políticas de coesão, com ênfase na criação de condições e 

apoios para o emprego no interior. No debate foi ainda abordado o assunto relacionado com o 

incentivo à redução do valor das portagens, tendo ficado clara a vontade de todos em que se inclua a 

A4 na saída para o Marco de Canaveses, depois das posições tomadas pelos municípios que integram 

a AMBT, por ser uma medida estrutural para o desenvolvimento destes 4 concelhos da CIM-TS 

servidos por esta portagem e do interior em geral. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os presentes e manifestou mais uma 

vez, a sua preocupação com o assunto que nos apoquenta a todos nós, a pandemia COVID-19. 

Referiu que o número de casos infetados tem evoluído de forma exponencial, fazendo uma 

extrapolação ao que se passa nos outros países como Alemanha, França e Espanha e sabendo-se 

que a Itália geriu mal este processo, contribuindo muito para a disseminação do vírus pela Europa, é 

mais preocupante ainda a forma como nos devemos preparar para gerir este processo.. Apelou à 

responsabilidade das empresas e de todos, para que ao nível do civismo sejam cumpridos os 

respetivos planos de contingência, bem como, comportamentos e atitudes responsáveis no 

cumprimento das recomendações da Direção Geral da Saúde. Alertou ainda para a projeção da 

pandemia ao nível de problemas económicos e de alguma instabilidade, uma vez que grandes 

eventos, atividades e congressos foram cancelados. Perspetivando-se que o pico da pandemia será 

no mês de abril, disse que é preciso perceber como é que a Câmara vai lidar com isto, sem qualquer 

tipo de alarmismo, uma vez que se trata de um problema muito sério e global. -------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para deixar duas notas, uma sobre a realização da 15ª Feira 

do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, no fim de semana passado, a qual 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 05 da Reunião Ordinária de 11.03.2020 
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                                                                                                          3/8 

ultrapassou todas as expectativas que estavam criadas, tendo em conta as condicionantes provocas 

pelo  problema da pandemia COVID-19. Referiu que foi elaborado o respetivo plano de contingência 

para o evento e tudo articulado com as recomendações da Senhora Delegada de Saúde Baião, o 

evento correu muito bem e ao nível económico, foi mais uma vez um grande sucesso. Felicitou todos 

os produtores, bem como os restaurantes que se fizeram representar na feira. A outra nota 

relacionada com a visita da Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, que se 

deslocou a Baião, no passado sábado, 7 de março, no âmbito da Feira do Fumeiro, lembrando que em 

quatro meses de mandato deste Governo, já passaram pelo Concelho uma série de governantes, com 

o objetivo de serem apontadas soluções para os problemas do interior. Referiu que aproveitou a 

presença da Senhora Ministra para fazer a apresentação de um novo projeto, dando nota de que a 

ideia do Executivo é a de reconverter a antiga Adega Cooperativa numa espécie de Organização de 

Produtores que funcionará como um Centro de Incubação e Germinação de Novos Negócios, 

Formação e Investigação no setor agrícola. O projeto comportará, entre outras valências, áreas de 

desenvolvimento de novos negócios, de apoio ao investimento, à inovação e internacionalização e 

com uma forte componente no armazenamento, logística e distribuição. Realçou que o projeto, que já 

tem estudo e projeto de arquitetura concluídos, pretende criar condições aos produtores da região 

para a sua agregação através da organização de produtores, com todas as vantagens para todos 

quantos, aderindo a esta organização, queiram apresentar projetos agrícolas ou de dinamização do 

espaço rural. O objetivo é criar comunidades rurais autossustentáveis, com espírito comunitário, na 

partilha de meios, técnicas, recursos humanos e materiais, atitudes, saberes, eventos/festas e outros 

e, ainda, criar uma Incubadora para formar, informar e dinamizar o espírito empresarial local e 

valorizar os projetos agrícolas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique cumprimentou os presentes e interveio para dar nota de uma iniciativa 

que ocorreu nos dias 5 e 6 de março, em parceria com a Resinorte, em que foram  instalados mais 

ecopontos, um pouco por todo o Concelho. Referiu que foram colocadas 10 equipamentos de recolha  

seletiva, em vários locais, reforçando a rede existente que atualmente é constituída por  97 ecopontos. 

Lembrou que este reforço da rede de ecopontos pretende melhorar a qualidade do serviço prestado 

aos munícipes, por forma a atingir os objetivos nacionais da estratégia de gestão de resíduos urbanos 

enquadrados pela política comunitária de resíduos. Deu nota ainda de que, o Município de Baião 

registou um total 577 toneladas resíduos valorizáveis recolhidos (papel/cartão, plástico/metal e vidro) 

durante o ano de 2019, um crescimento de 7% relativamente a 2018 e o maior valor alguma vez 

registado no concelho. Estes números significam que, em média, cada habitante baionense contribuiu 

com 30,4 quilos de materiais separados no ano passado. Sublinhou também que, apesar destes 

números positivos, ainda estão longe de uma das metas do Plano de Ação do PERSU 2020 para o 

território de abrangência da Resinorte que é o de assegurar níveis de recolha seletiva de 41 

kg/habitante/ano em 2020”. Terminou dizendo que a Autarquia continuará a trabalhar para sensibilizar 
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os habitantes para a importância da reciclagem, sendo que, os objetivos do Município são os de 

aumentar a qualidade de vida dos munícipes, bem como manter um concelho limpo e agradável. ------- 

A Senhor Vereadora Assunção Gouveia interveio para dizer que sobre a as politicas de coesão 

territorial e mais concretamente na área da formação, seria importante direcionar essas ações de 

acordo com as necessidades do Concelho. Referiu que, atualmente só se pensa na área do turismo e 

futuramente poder-se-á verificar alguma dificuldade ao nível do setor primário. Terminou dizendo que a 

Autarquia deverá pensar e repensar esta formação. ------------------------------------------------------------------- 

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

aproveitou para fazer algumas considerações sobre as mesmas. Em relação ao assunto abordado 

pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso, nomeadamente a estreia da peça “As Andanças do Senhor 

Fortes", disse que todos ficaram muito satisfeitos, foi uma boa peça para estreia, apesar de não haver 

lugar para todos os que queriam assistir. Sublinhou que foi a concretização de mais um compromisso 

ao nível da cultura, que esta Equipa do Executivo tinha proposto e que fazia parte do seu programa 

eleitoral. Sobre a intervenção do Senhor Vice-Presidente sobre as políticas de coesão, disse que 

concorda com tudo o que já foi dito. No que se refere à questão das portagens da A4, disse a AMBT 

tomou as suas diligências com base nos mesmos princípios que estão na justificação da redução do 

valor das portagens com incentivos ao interior. Em relação à intervenção do Senhor José Lima sobre a 

apresentação do novo projeto, que visa reconverter a antiga Adega Cooperativa numa espécie de 

Organização de Produtores, disse que se trata de um projeto ambicioso e que o mesmo foi muito 

elogiado pela Senhora Ministra, a qual prometeu vir a Baião noutra altura, para conhecer melhor o 

projeto e até aprender connosco, o que, a acontecer, será certamente um bom momento. Sobre a 

intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, sobre o problema que está afetar o País, 

provocado pela COVID-19, disse que é impossível não estarmos preocupados e neste momento 

temos que seguir as recomendações da DGS e da Delegação de Saúde do Concelho, cumprir os 

respetivos planos de contingência e estarmos a trabalhar em articulação com todas as entidades 

responsáveis e, sobretudo ir tomando decisões de acordo com as determinações e orientações, 

sempre com o maior sentido de responsabilidade. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora 

Anunciação Gouveia sobre a formação disse que se trata de um problema que dava para uma 

conferência, lembrando que a Câmara tem seguido o plano de formação de acordo com as tipologias 

adequadas e necessidades para o Concelho, mas, por vezes existem outros fatores que as pessoas 

indicam para a não aceitação de postos de trabalho que lhes são propostos, sobretudo relacionados 

com os horários e trabalho aos fins de semana. ------------------------------------------------------------------------- 

 
Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

iniciativas e eventos de organização direta e indireta da Autarquia, que decorrerão nas próximas 

semanas, sendo que a realização dos mesmos está dependente das condições de evolução do 
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COVID-19, nomeadamente: Curso de primeiros socorros pediátricos, no dia  14 de março, às 09H30, 

no Pavilhão Multiusos de Baião, organizado pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião, 

e pelos Delfins, Escola de Formação de Nadadores Salvadores. O curso é constituído por dois 

módulos, possuindo, cada um, uma carga horária de 4 horas, os dois módulos deste curso são 

complementares, embora independentes. Assim, não é requisito obrigatório a realização do módulo I 

para a frequência do módulo II. Este é certificado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho (DGERT), com emissão do respetivo certificado de frequência, será lecionado por 

Enfermeiros formadores e com experiência na área de urgência hospitalar; Cinema –Sonic, no dia 15 

de março, pelas 15H30, no Auditório Municipal de Baião, organizado pelo Pelouro da Cultura da 

Câmara Municipal de Baião; Comemoração do Dia Internacional da Felicidade - Sessão de Yoga do 

Riso, no dia 20 de março, pelas  18H30, na Biblioteca Municipal de Baião, organizado pelo Pelouro da 

Cultura da Câmara Municipal de Baião, Manuel Monteiro será o responsável por este evento que 

envolve exercícios de grupo para promover o relaxamento e a boa disposição, aberto a toda a 

população, mas com inscrições obrigatórias até 19 de março; Comemorações do Dia Internacional da 

Mulher, no dia 21 de março, pelas 21H00, no Pavilhão Multiusos de Baião, organizado pelo  Pelouro 

dos Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Baião. Mais de 100 artistas baionenses juntam-se, sob 

a direção artística da baionense Liliana Castro, e oferecem às mulheres – e aos homens - de Baião um 

espetáculo cheio de magia, de talento e de muitas gargalhadas; 4º Encontro Municipal de Boccia 

Sénior, no dia 24 de março, pelas 14H00, no Pavilhão Multiusos de Baião, organizado pelo Pelouro do 

Desporto da Câmara Municipal de Baião, nomeadamente por técnicos de Desporto da autarquia 

baionense, com apoio de colaboradores das instituições sociais do concelho; Dia do livro português, 

no dia  26 de março, pelas  18H30, na  Biblioteca Municipal de Baião, organizado pelo Pelouro da 

Cultura da Câmara Municipal de Baião. A Biblioteca Municipal desafia a comunidade leitora a 

participar na iniciativa “Ler o mundo em português”, cujo objetivo principal é a partilha de sugestões de 

livros de autores portugueses. Nesta sessão, cada leitor falará um pouco sobre um livro de um autor 

português do qual tenha gostado particularmente, explicando as razões que o levaram a esta escolha 

e por que o recomendam a outros leitores, será aberto a toda a população, mas com inscrições 

obrigatórias até 25 de março; Comemorações do Dia do Município, no dia  28 de março, pelas  10H00, 

no  Salão Nobre dos Paços do Concelho, Sessão Solene com intervenções dos Presidentes da 

Câmara e da Assembleia Municipal de Baião e do Senhor Joaquim Nogueira, único construtor de 

concertinas no país, às 12H30 Almoço (agraciados), no Casarão - Santa Marinha do Zêzere, às 

15H00, em Santa Marinha do Zêzere, atuação da Banda da Casa do Povo de Santa Marinha do 

Zêzere, seguida de intervenções dos Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Baião e 

entrega de distinções honoríficas, com Momento Musical. Outros Eventos externos: Semana 

Missionária da Vigararia de Baião, de 6 a 15 de março, na Igreja Paroquial de Campelo, Auditório 

Municipal de Baião e Pavilhão Multiusos de Baião, organizada pela   Vigararia de Baião e apoio da 

Câmara Municipal de Baião; Conversa de Pais, no dia  20 de março, pelas  21H00, no Auditório 

Municipal de Baião, organizada pela  Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, inserida na 
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estratégia educativa do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE-TS), a 

atividade tem como objetivo uma aproximação efetiva às famílias, visando o aumento do envolvimento 

destas na vida escolar dos seus educandos; Feira do Queijo em Tresouras, nos dias  21, 22 e 25 de 

março, na  Rua 25 de Março – Calvos, Tresouras, organizada pela União de Freguesias de Loivos da 

Ribeira e Tresouras, com o apoio da Câmara Municipal de Baião; IV Mostra do Peixe do Rio, nos dias 

27, 28 e 29 de março, com abertura às 18H00 do dia 27, na Estação de Aregos, organizada pela 

União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, com o apoio da Câmara 

Municipal de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA   

                                                                  

 

1. Abate de bens corpóreos do Património Municipal – 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 tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 

 

2. Protocolo de formação para realização de prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Cercimarante – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Cidadãos com Incapacidade, C.R.L. – 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 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, ratificar o protocolo de formação para realização de 

prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Cercimarante – Cooperativa 

para a Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, C.R.L. ---------------------------------------- 

 

3. Minuta de adenda ao contrato do procedimento de concurso público da empreitada de 

“Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de 

Ancede – 3ª Fase”. Procedimento Nº 08/2019 – EOP – 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 minuta de adenda ao contrato do 

procedimento de concurso público da empreitada de “Conservação e Restauro do Complexo 

Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede – 3ª Fase”. Procedimento Nº 08/2019 – EOP. ---- 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período interveio, o Senhor António Carlos Direito Magalhães, residente na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que cumprimentou todos os presentes na 

pessoa do Senhor Presidente da Câmara. A seguir, começou por fazer a leitura do artigo 317º do 

Código da Propriedade Industrial. Com base nesta leitura, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara 

se sabia, que a Autarquia tinha celebrado um contrato com a Global Notícias, Média Group, SA. 

Alegou que se tratava de uma situação de concorrência desleal, uma vez que através desse contrato 

foi criado o Canal Baião - JN, quando à altura já existia o Baião Canal criado pelo próprio. ----------------- 

O Senhor Presidente confirmou a celebração do respetivo contrato e disse que a Câmara não foi 

ouvida na criação do referido Canal, tal como não tinha sido ouvida pelo interessado aquando da 

criação do seu próprio Canal, nem tinha que o ser em nenhuma das situações. Acrescentou que a 

Câmara já tinha sido contactada pela ASAE, sobre o assunto. Acrescentou que a Câmara não regista 

marcas, uma vez que a entidade responsável pelo registo de patentes é o INPI – Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial. Sobre o contacto feito pela ASAE à Autarquia sobre o assunto, informou que 

lhe poderá fornecer resposta por escrito, caso a solicite. Quanto ao que alega, de se tratar de uma 

situação de concorrência desleal, sublinhou que é um assunto que não compete à Autarquia, mas sim, 

às entidades com responsabilidade e competência nessa matéria. ------------------------------------------------ 

O Senhor António Carlos Direito Magalhães terminou convidando o Senhor Presidente, para fazer 

através do seu canal, uma comunicação à população sobre o problema provocado pela pandemia do  

COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu o convite e respondeu que iria aguardar o momento 

considerado mais oportuno pelo grupo de trabalho que acompanha diariamente a situação e caso 

fosse necessário o contactaria para o efeito, uma vez que o combate à pandemia é responsabilidade 

de todos e só os comportamentos individuais responsáveis e a união de esforços podem minimizar os 

danos desta calamidade sanitária. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.-------------- 
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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 _________________________________________ 


