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ATA  N.º 06 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2020 

 

Aos vinte e cinco 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, estiveram presentes através de videoconferência, 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 Luís 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 13 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 Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os que participavam na reunião e interveio 

para dizer que estamos pela primeira vez numa reunião de câmara por videoconferência, a qual ficará 

na história das nossas vidas e do Poder Local Democrático, infelizmente, pelas piores razões da 

pandemia que combatemos. Referiu que embora todos tenhamos, no tempo próprio, a oportunidade 

de fazermos o balanço que se exigirá, quis desde já assinalar o empenhamento solidário e união de 

esforços que se regista ao nível de todos os eleitos na Câmara, do poder e da oposição, numa 

demonstração de que estamos juntos e determinados neste combate à pandemia e neste exemplo de 

exercício do poder político ao serviço da saúde e do bem estar dos munícipes que em nós confiaram. 

Registou, ainda, e relevou o papel de todos os intervenientes, diretos e indiretos, a começar pelos 

funcionários da autarquia e nomeadamente a Proteção Civil, com todas as forças que a integram, os 

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e quantos os acompanham no trabalho inexcedível de 

apoio aos fregueses e às instituições locais, de que também destacou as farmácias e as IPSS. Por fim, 

mas não em último, o comportamento responsável da esmagadora maioria dos Baioneses que têm 

acatado e cumprido as orientações e recomendações emanadas pelas diferentes autoridades, 

contribuindo decisivamente para a contenção da grave crise sanitária que vivemos no país. -------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para cumprimentar todos os participantes e 

deixar o registo da criação de uma linha de apoio no âmbito do COVID-19, que a Autarquia instituiu na 

semana passada, a qual tem estado a dar respostas aos munícipes, que entram em contacto com esta 

linha, para esclarecer algumas duvidas que têm nesta altura, não relacionadas com a saúde, mas ao 

nível do funcionamento dos vários serviços e têm sido muitas as pessoas que têm ligado para 

perceber os cuidados que devem ter em especial, os emigrantes que estão a regressar, o que devem 

fazer. Também ao nível do turismo tem havido alguns contactos de algumas entidades que têm 

dúvidas e as colocam para serem esclarecidas. Informou também que hoje mesmo foi enviada 

informação a todos os operadores turísticos do Concelho, sobre as medidas que já foram lançadas 

pelo Governo, para que possam utilizar esses apoios no sentido de minimizar o grande impacto que 

esta pandemia está a ter no sector. Deixou ainda o registo e o agradecimento aos colaboradores da 

Autarquia que têm feito um excelente trabalho no sentido de prestar informações claras e atualizadas 

permanentemente, para que todos possam estar esclarecidos. ----------------------------------------------------- 
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A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio para dizer tal como o Senhor Vice-Presidente já 

havia referido, que estamos todos numa situação diferente e pelos piores motivos. Reforçou que neste 

momento debatemo-nos com uma pandemia à escala mundial, agora com maior incidência na Europa, 

e por isso, manifestou a sua consternação e pesar pelas vítimas do COVID-19. Apresentou as suas 

condolências às famílias portuguesas a quem esta pandemia tem vindo a marcar pela dor. Expressou 

também a sua gratidão e homenageou todos os profissionais de saúde que têm estado na linda da 

frente no combate a esta pandemia, bem como à Proteção Civil, aos Bombeiros Voluntários, às 

Autoridades e a todos os voluntários, agradecendo pelo trabalho tão necessário que têm vindo a 

desenvolver. Referiu que Portugal encontra-se na fase de mitigação do COVID-19, tendo o Governo 

dado orientações para que todas as Unidades de Saúde e Centros de Saúde estejam preparados para 

receber doentes suspeitos da covid-19. No caso de se verificar no nosso concelho algum caso 

suspeito de coronavírus, questionou o Senhor Presidente da Câmara, no sentido de saber se o nosso 

Centro de Saúde já dispõe de áreas específicas para triar e tratar pacientes com esta sintomatologia. 

Aproveitou também para referir a necessidade de estarmos atentos aos idosos que estão isolados nas 

suas habitações, para que os Presidentes de Junta de Freguesia solicitem pessoas que colaborem 

também na prestação de auxílio sempre que necessário. Por fim, deixou uma palavra de alento e 

esperança para nos encorajar a viver este momento com a tranquilidade que o mesmo exige. ------------ 

 

O Senhor Vereador Henrique cumprimentou todos os intervenientes na reunião e elencou as medidas 

já tomadas pelo Município de Baião no âmbito do COVID-19, nomeadamente: implementação do plano 

de contingência dos serviços municipais, ajustando os mesmos de acordo com as normas da Direção 

Geral de Saúde; cancelamento de eventos; encerramento de equipamentos municipais não 

essenciais, criação de uma linha de atendimento especial dedicada ao COVID-19 (canal de 

comunicação que funcionará todos os dias da semana e visa esclarecer os cidadãos acerca das 

mudanças operadas nos serviços públicos do Concelho; encerramento de casas de banho públicas, 

fim da cedência de veículos camarários a entidades externas; atendimento ao público por marcação 

prévia, via telefone ou e-mail, redução de recursos humanos da Autarquia adequada ao funcionamento 

dos serviços e às exigências do plano de contingência atual que se vive no País, privilegiando o 

teletrabalho e a rotatividade; e, solicitação aos presidentes de junta do concelho para a identificação 

de idosos isolados e sem acompanhamento por uma IPSS, para eventualidade da necessidade de 

prestação de apoio. Por fim, referiu que atendendo ao evoluir da situação, outras medidas poderão ter 

de ser tomadas e serão devidamente comunicadas. ------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia iniciou a sua intervenção desejando saúde a todos e que 

todos juntos consigamos vencer esta grande batalha que temos pela frente. Corroborou das palavras 

proferidas pela Senhora, Vereadora Anunciação Gouveia, no que concerne ao esforço, dedicação, 

sentido de missão demonstrados por todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente, 
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nesta luta desigual. Pediu informação sobre situação no nosso concelho, relativamente à pandemia 

COVID-19.  Referiu que o cumprimento das medidas do Plano de Emergência é fundamental para 

vencermos esta batalha. Salientou atenção especial a dar aos lares de idosos e da necessidade de 

rastreio ao COVID-19 em todos os lares do nosso concelho.  Pediu informação sobre medidas 

efectivas instituídas no Plano de Contingência, no que se refere à eventual necessidade de 

fornecimento de refeições e apoio domiciliário aos idosos no caso de falência técnica das Instituições. 

Referiu da necessidade de olhar com muita atenção ao que se está a passar no Concelho de 

Resende, no lar de idosos e que deve servir de alerta. Mostrou solidariedade para com os 

Resendenses, Mesa da Misericórdia, Câmara Municipal e todas as entidades, instituições e pessoas 

envolvidas nesta luta. Manifestou outra preocupação relacionada com o controlo dos emigrantes e 

trabalhadores que entram e saem do país. Destacou que o período de quarentena deve ser 

respeitado, o que aparenta não acontecer, nomeadamente no nosso concelho. Salientou a 

necessidade e obrigatoriedade de todas as empresas e instituições terem os seus planos de 

contingência devidamente estruturados. Solicitou informação sobre estratégia e operacionalidade 

estabelecida entre o Concelho de Baião e do Marco de Canaveses, na criação de estruturas de 

combate ao vírus. Solicitou ainda que, sejam alocadas verbas para a compra de material de prevenção 

e tratamento do COVID 19, preparação de espaços alternativos ao rastreio e acolhimento de doentes 

infetados. Sugeriu também ao Executivo que alocasse também a esta luta as verbas destinadas a 

eventos passados, não realizados, bem como a eventos futuros e outras verbas que possam vir a ser 

necessárias para apoiar o comércio, empresas, indústria e as famílias. Terminou desejando muita 

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

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os participantes na reunião e interveio para felicitar 

todos aqueles, que de uma ou outra forma, direta ou indiretamente, estão ao serviço daqueles que 

mais necessitam de proteção e cuidados, muito concretamente os trabalhadores, nas áreas da 

Saúde, Segurança, Proteção, Funcionários da Autarquia, sem esquecer a Senhora Delegada de 

Saúde de Baião por todo o apoio. Deu ainda conta do contacto direto que efetuou com as principais 

empresas do concelho, sentindo os seus problemas, manifestou-lhes a ajuda em tudo que está ao 

alcance da Câmara, bem como de si próprio. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas por todos os Senhores 

Vereadores e disse que neste contexto do combate à COVID-19, estamos todos irmanados do mesmo 

espírito de solidariedade, concordando, no geral, com tudo o que foi dito, e respondendo a todas as 

interpelações feitas, designadamente no que depende da ação direta da Câmara. --------------------------- 

 

De seguida, informou os Membros do Executivo, que no âmbito do COVID-19, os Municípios que 

integram a CIM-TS têm estado a trabalhar em articulação com a ARSN, concentrando todas as 
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necessidades na CIM-TS. Referiu que da parte dos Municípios tem havido uma disponibilidade total 

para colaborar no sentido de se conseguirem as melhores soluções, no combate a esta pandemia. ----- 

Depois, além das medidas já elencadas pelo Senhor Vereador Henrique tomadas pela Autarquia, 

enumerou outras tais como: o encerramento de diversos equipamentos municipais, designadamente, a 

Biblioteca Municipal; Museu; Centro Hípico; Posto de Turismo; Centros de Relação Comunitária; 

Mosteiro de Santo André de Ancede; Piscinas Municipais; Auditório Municipal; Pavilhão Multiusos; 

Pavilhões Desportivos de Eiriz e Santa Marinha do Zêzere. Encerramento do Cemitério Municipal e de 

sanitários públicos na Vila de Baião. Suspensão de diversos eventos organizados pela CMB ou com o 

apoio da CMB, nomeadamente, Sessão de cinema; Sessão de Yoga; Comemorações do Dia da 

Mulher; IV Encontro de Boccia; Ler o Mundo em Português e Dia do Município. Suspensão, em 

articulação com as juntas de freguesia, das feiras de Campelo, Santa Marinha do Zêzere e Gestaçô. 

Pagamento das deslocações feitas pelas Juntas de Freguesia para apoiar os cidadãos na aquisição de 

bens, medicamentos e outros serviços. Redução do funcionamento dos serviços municipais passando 

a funcionar em regime de rotatividade, com um número reduzido de colaboradores, enquanto alguns 

trabalhadores realizam a sua função nos edifícios camarários, outros estão em teletrabalho; 

revezando-se depois. As equipas de trabalhos exteriores foram reduzidas, concentrando-se apenas 

nas funções essenciais como: a recolha de Lixo (será feita, apenas, nos dias de semana em todas as 

freguesias do concelho); limpeza urbana absolutamente indispensável; e equipa de serviços 

urgentes/Proteção Civil.  Desinfeção de espaços públicos e de atendimento ao público com recurso a 

um virucida recomendado, apoiando as Juntas de Freguesia para realizarem esse trabalho. Tal como 

já foi referido, o atendimento ao Público apenas por marcação e se for absolutamente indispensável, 

concentra-se em 4 locais: Paços do Concelho; Campus Social; Posto de Atendimento ao Cidadão de 

Ancede e Posto de Atendimento ao Cidadão de Santa Marinha do Zêzere. Criação de uma linha de 

informação telefónica que funciona 7 dias por semana, em horário alargado, para informação sobre a 

pandemia COVID-19 no funcionamento dos serviços públicos. Instalação, juntamente com o Município 

de Marco de Canaveses, de uma Área Dedicada para a Avaliação e Tratamento de doentes COVID-

19, que funcionará a partir do dia 26 de março, no Marco de Canaveses e servirá cidadãos 

marcoenses e baionenses. Difusão de mensagens de prevenção e informação para os cidadãos 

baionenses com recurso a um carro de som que circulou por todo o concelho, informação que foi 

também transmitida através de meios digitais, no Comércio de Baião e nas rádios regionais. ------------- 

 

Depois, ainda no âmbito desta fase difícil em que estamos todos a fazer frente à Pandemia por 

COVID-19 que assola o mundo, deu conhecimento de outras importantes medidas, nomeadamente, 

uma em parceria com o Município do Marco de Canaveses, a Linha de Apoio médico, psicológico e 

social para atender os munícipes dos dois concelhos, no contexto do surto COVID-19. Salientou que 

esta é uma linha diferente daquela que a Câmara Municipal de Baião, lançou há duas semanas, para 

apoiar os nossos cidadãos no esclarecimento de dúvidas relativamente ao funcionamento de serviços 

de âmbito concelhio. Realçou que esta nova linha vai mais além, na medida em que os munícipes dos 
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dois concelhos passam a ter à disposição uma equipa de médicos, psicólogos e técnicos sociais 

disponíveis para prestar auxílio do foro clínico e psicológico, durante o período em que durar a 

pandemia. Referiu que permanecer tantos dias em casa é uma situação nova para muitos à qual 

nenhum de nós está habituado, e por isso, esta linha irá ajudar a nossa comunidade a sentir-se mais 

acompanhada e apoiada. Salientou que, a juntar a este serviço foi reforçada a rede de apoio médico e 

enfermagem ao domicílio onde cada Município disponibilizou motoristas e viaturas, para ajudar na 

operacionalização. Disse também que foi reforçado em articulação com os Senhores Presidentes de 

Junta de todo o Concelho, o acompanhamento e a sinalização de eventuais casos de habitantes, 

sobretudo os mais vulneráveis e idosos, que necessitem da ajuda para comprar bens essenciais como 

alimentação ou medicamentos. No seguimento desta parceria, e para efeitos da ADC, informou que as 

Delegadas de Saúde de Baião e Marco de Canaveses estão a elaborar um plano conjunto sobre as 

necessidades para funcionamento, quer ao nível de recursos materiais e humanos. Referiu ainda que 

a questão da chegada dos emigrantes á uma questão preocupante, na medida em que, pelo que foi 

informado, nem todos, numa fase inicial, terão cumprido as recomendações de quarentena, daí a 

tomada de medidas adicionais, através de comunicação sonora articulada com os Bombeiros e a GNR 

a alertar a população para o problema. Terminou dizendo que estamos todos juntos no combate a esta 

pandemia e cada um de nós tem a função pedagógica de informar e alertar os cidadãos para que 

cumpram as recomendações das entidades locais e da Direção geral da Saúde. ----------------------------- 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara apresentou um organigrama elaborado para os serviços que 

integram as equipas da Câmara de abordagem ao  COVID-19, explicou o seu funcionamento e 

convidou os Senhores Vereadores do PSD, para caso queiram integrar alguma das equipas, o 

poderem fazer, sendo que o espirito é o de que todos juntos somos mais fortes. ------------------------------ 

 

No seguimento do convite formulados pelo Senhor Presidente da Câmara aos Senhores Vereadores 

do PSD, a Senhora Vereadora Anunciação Gouveia disse que podia integrar a equipa do Senhor Vice-

Presidente na área dos Serviços Socias, já o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia integraria a equipa 

do Senhor Vereador dos Assuntos Económicos, José Lima. --------------------------------------------------------- 

 

No seguimento das medidas elencadas quer pelo Senhor Presidente da Câmara, quer pelo Senhor 

Vereador Henrique, o Senhor Vice-Presidente aproveitou para adicionar as medidas mais recentes na 

área da Educação, destacando que as três Escolas Sede dos Agrupamentos estarão abertas para 

acolherem os filhos dos profissionais da saúde e das forças de segurança e para servirem refeições 

aos alunos que necessitem. Informou que até ao momento estes serviços não foram solicitados, mas, 

em contrapartida, foram identificadas 3 famílias com necessidades de apoio social que estão a receber 

cabazes com bens alimentares. Disse que de momento, em articulação com as escolas, está a ser 

feito o levantamento dos alunos que não têm computador e ou internet em casa, de modo a encontrar-

se uma solução que garanta a igualdade de acesso e oportunidade para todos. Quanto à Ação Social, 

para além do acompanhamento das situações sinalizadas, nomeadamente com apoio em cabazes de 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 06 da Reunião Ordinária de 25.03.2020 
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                                                                                                          7/10 

produtos alimentares, foi enviado no dia 19 uma comunicação às IPSS onde se fazia referência às 

recomendações da Administração Regional de Saúde do Norte sobre a elaboração e implementação 

dos Planos de Contingência e eventual necessidade de recurso à quarentena de utentes e 

funcionários. Terminou dizendo que foi também solicitado o levantamento das necessidades de 

equipamentos de proteção individual até ao final do mês de abril, tendo encaminhado os pedidos para 

a CIM do Tâmega e Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Alteração à minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da atividade económica do setor 

primário, entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a DOLMEN – 

Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega CRL. – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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, aprovara a 

alteração à minuta de protocolo de cooperação, no âmbito da atividade económica do setor primário, 

entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a DOLMEN, Cooperativa de Formação, 

Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL. --------------------------------------------------------------- 

 

2. Proposta de alienação, em hasta pública, prédio urbano (Lote 6), sito em Rebolfe, Zona 

Industrial de Baião, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 

proposta de alienação, em hasta pública, prédio urbano (Lote 6), sito em Rebolfe, Zona Industrial de 

Baião, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião. ------------------------------------------------------------ 

Antes da votação deste assunto o Senhor Vereador José Lima explicou com detalha o conteúdo da 

proposta. Informação do interesse da empresa Paula Borges na aquisição do referido lote, sendo que 

a mesma foi informada do procedimento a que a Câmara está obrigada, que passa pela hasta pública. 

Disse que em seu entender, é agora e foi no passado, a decisão certa da Câmara,  pois quando em 

2013 se adquiriu o lote a favor do Município e onde foi instalada uma empresa que tinha necessidade 

de um espaço para laborar, criou de imediato 30 novos postos de trabalho. Salientou que hoje, e pela 

satisfação da empresária, em manter em Baião a sua extensão de negócio, tem aqui a possibilidade 

de investir num espaço, que também demonstra que é um negócio sério e com futuro, para bem de 

Baião e de todos os seus funcionários. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – Ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes no Município – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 o apoio 

à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, referente à ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes no Município. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Protocolo de delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho de Baião – 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 o protocolo de delegação de competências 

nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião. ---------------------------------------------

Antes da votação deste assunto o Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da 

Educação informou que o Decreto-Lei nº 21/2019, transfere competências para os municípios e 

comunidades intermunicipais e que o Município de Baião sempre afirmou que partilharia com os 

senhores diretores, enquanto órgão de gestão e administração das escolas, as competências que 

permitissem ganhar eficácia e eficiência na melhoria do funcionamento e do desempenho dos 

estabelecimentos escolares. Exemplificou que ao nível do pessoal não docente, reforçaria a ação dos 

senhores diretores na relação hierárquica, no controlo da assiduidade, na afetação do pessoal e 

coordenação de tarefas, na ação disciplinar, entre outros, e seriam salvaguardadas as novas questões 

dos contratos de despesa outorgados pelas escolas e ainda em vigor no corrente ano letivo, 

transferindo para os Agrupamentos as verbas necessárias à sua manutenção, até os mesmos 

passarem para o nome da câmara. Do mesmo modo, as candidaturas dos Agrupamentos às medidas 

do Norte 2020 ficam garantidas, sem encargos para o município. Em suma, disse que esta proposta 

garante as condições de bom funcionamento do dia a dia das escolas e reforça a autonomia das 

mesmas, na pessoa dos respetivos diretores. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Abertura de Procedimento Concursal por Tempo Indeterminado – 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 a proposta de abertura de Procedimento 

Concursal por Tempo Indeterminado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Alteração da tabela das tarifas do serviço de gestão de resíduos no Município de Baião para 

o ano de 2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 alteração da tabela das 

tarifas do serviço de gestão de resíduos no Município de Baião para o ano de 2020. ------------------------- 

 

 

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. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 

  

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


