CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA N.º 10

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 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
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I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A ata da reunião ordinária realizada no dia 13 de maio 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

Este período teve início com o Senhor Presidente da Câmara a solicitar aos Senhores Vereadores que
sugerissem uma data para a realização da próxima Reunião de Câmara, uma vez que mesma está
agendada para o dia 10 de Junho, que coincide com o Feriado Nacional do Dia 10 de Junho. Todos os
Senhores Vereadores concordaram que a próxima Reunião de Câmara seja antecipada para o dia 09
de junho, terça-feira, pelas 10H30. ------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, a Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os participantes na reunião e
interveio para deixar o registo da reunião que a Autarquia realizou, no passado dia 15 de maio, por
videoconferência, com os operadores turísticos do Concelho, desde o alojamento, às empresas de
animação e restaurantes, no sentido de, todos em conjunto, fazerem uma análise ao momento atual
do setor, bem como as dificuldades, desafios e oportunidades, devido à pandemia por Covid-19.
Informou que a reunião foi bastante participada e foi importante porque a par da reflexão que o
momento impõe, os operadores aproveitaram para conhecer as linhas de apoios financeiros
existentes, criadas especificamente para este momento, pela voz de Paulo Carrança, representante do
Porto e Norte, Entidade Regional do Turismo. Linhas que têm como objetivo fazer face à
vulnerabilidade económica que, eventualmente, vários operadores turísticos estão a sentir devido à
paragem a que estiveram sujeitos, de forma a ser possível alavancar as empresas e reforçar a sua
competitividade. Salientou que nesta reunião foi ainda possível aos operadores colocarem questões e
esclarecerem dúvidas. Relembrou também que a Câmara Municipal de Baião tem à disposição dos
empresários baionenses uma linha de apoio que funciona nos dias úteis, das 10H00 às 18H00. Depois
informou que o edifício onde funciona a Biblioteca e o Museu vai entrar em obras nos próximos dias,
pelo que, a Biblioteca ficará a funcionar temporariamente no piso superior do Posto de Turismo de
Baião e o Museu no espaço do Posto de Turismo de Santa Marinha do Zêzere. Terminou dizendo que
o Mosteiro de Ancede também irá reabrir nos próximos dias, de quarta-feira a Domingo, das 10H30 às
13H30 e das 14H30 às 18H30, cumprindo as regras da DGS, como o uso obrigatório da máscara,
cada grupo de visita não poderá exceder as 8 pessoas, bem como respeitar o distanciamento social e
etiqueta respiratória. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Anunciação cumprimentou todos os participantes e usou da palavra para
abordar três breves pontos, o primeiro para saber o ponto da situação em relação ao Covid-19. Dado
que os funcionários das IPSS’S já foram testados, perguntou para quando está prevista a realização
de testes aos utentes das mesmas. No segundo ponto alertou a Câmara para o estado dos espaços
naturais, nomeadamente o espaço envolvente ao Hotel e da beira rio, em Ribadouro, uma vez que
após o confinamento e o regresso à vida normal, as pessoas procuram mais os espaços exteriores
para passear e desfrutar, tanto mais que aquele espaço é considerado o ex-libris de Baião, e
normalmente muito procurado por turistas, devendo, por isso, ser-lhe dispensado mais cuidado.
Abordou também a situação do ensino à distância, dizendo que apesar da Câmara ter feito um grande
esforço no sentido de criar as melhores condições, sabe-se que esta forma de ensino não é igualitária,
na medida em que nem todos os alunos têm a mesma retaguarda, sobretudo nas escolas da periferia
do Concelho. Verificam-se alguns problemas, designadamente nos alunos que têm problemas e os
pais não estão devidamente preparados para os ajudar, pelo que, deixa o alerta à Câmara para que
possa encetar algumas ações e que as faça chegar às entidades responsáveis, no sentido de que
essas desigualdades se possam acentuar ainda mais, mas sim, que as mesmas sejam minimizadas,
num ensino que se quer mais igualitário.-----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou na pessoa do Senhor Presidente da Câmara
todos os participantes e interveio para questionar sobre a linha de apoio às autarquias, criada pelo
Governo, no valor de 30 milhões de euros, destinada ao

desenvolvimento de atividades lúdicas e

culturais e perceber ,se há informação e de que forma o Município de Baião poderá vir a ser
beneficiado. Perguntou também, se já era possível perspetivar da realização do Festival do Anho
Assado e das Festas de São Bartolomeu e se tinha alguma informação relativamente às festas nas
diferentes freguesias do concelho. Relativamente à linha COVID 19, no valor de 6,2 mil milhões de
euros, para apoio às empresas, referiu ter conhecimento no atraso nos processos de financiamento e
que, só cerca de 1,2 mil milhões de euros terão sido disponibilizados. A não libertação de verbas está
a pôr em causa a manutenção das empresas e do emprego e consequentemente a retoma económica.
Acrescentou que, as empresas não se mantêm abertas só com boas intenções, é preciso dar
cumprimento ao que foi anunciado. Alertou para a necessidade de reforço de medidas de apoio aos
munícipes e empresas, para além daquelas que já estão implementadas, pelo que, será importante o
Município preparar o seu orçamento de forma a fazer face e minimizar as dificuldades que se
avizinham. Por fim, referiu a sua preocupação com todas as associações de cariz cultural, recreativo e
desportivo, alertando que é importante olhar para estas associações com atenção, uma vez que,
também elas, estão a passar por dificuldades financeiras. Seria uma forte machadada no movimento
associativo, se não lhes for prestada a ajuda necessária para poderem manter as suas atividades. ----
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O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio para deixar algumas notas relativas aos seus pelouros
e responder a algumas questões que foram apresentadas pelos Senhores Vereadores. Disse que de
facto as funcionárias das creches e CAO foram testadas ao Covid-19 e que estas estruturas já estão a
funcionar e a acolher o respetivo público alvo. Informou que os Jardins de Infância também estão
prontos e abrirão na próxima segunda-feira, reabertura que coincidirá com uma visita do próprio a
todas as instalações. Lembrou que, como referiu na reunião anterior, todos os Assistentes
Operacionais receberam equipamentos individuais de proteção e formação sobre as regras a seguir,
incluindo a desinfeção dos espaços, pelo que está tudo pronto para acolher as crianças. Disse ainda
que, apesar de estarem garantidas todas as condições de segurança, tem conhecimento de que
alguns pais não irão colocar os filhos nos Jardins de Infância, preferindo continuar no regime de
acompanhamento em casa. No que respeita ao transporte dos alunos do 11º e 12º anos e dos cursos
profissionais a resposta foi assegurada com eficácia, ao contrário de algumas Autarquias e Escolas
que em vários pontos do país ainda se debatem com alguns problemas com o transporte dos alunos.
Tudo foi articulado com a Escola Secundária do Vale de Ovil e depois apresentado o plano à empresa
e tem corrido muito bem, possibilitando também a mobilidade dos baionenses nestes transportes.
Relativamente às questões apresentadas sobre os Serviços Sociais, informou que os serviços têm
estabelecido contacto telefónico com os idosos e àqueles que não têm telefone, foi pedido às Juntas
de Freguesia e ás IPSS’s para fazerem esses contactos, pelo conhecimento e proximidade que têm
com essas pessoas. Comunicou também que na próxima segunda-feira, 1 de Junho, data em que se
celebra o Dia Mundial da Criança e que também coincidirá com a reabertura dos Jardins de Infância
do Concelho, a Câmara irá fazer um périplo pelos diversos estabelecimentos infantis para visitar as
crianças e oferecer-lhes um diploma de reconhecimento, como forma de premiar o comportamento das
crianças e famílias durante o difícil período de confinamento, pelo que, a entrega do diploma de
herói/heroína, personalizado, a cada criança reconhece-lhes o mérito e o esforço num tempo
excecional e ficar-lhes-á para memória futura. Este momento será ainda aproveitado para estimular as
crianças a continuarem a adotar comportamentos responsáveis fora de casa, até porque “o vírus ainda
não desapareceu”. Os alunos do primeiro ciclo, receberão os diplomas pelos CTT’s, ou entregues
pelas Juntas de Freguesia que também são entidades parceiras da autarquia nesta iniciativa. Informou
ainda que a Câmara de Baião encomendou 1000 batas descartáveis que serão distribuídas pelos lares
para as pessoas que lá trabalham e será uma forma de apoiar a indústria local, bem como as IPSS’s
do Concelho. Quanto aos testes nos lares é uma situação que os próprios lares têm vindo a
desenvolver e a insistir, mas ainda não foram realizados, estando o assunto entregue aos serviços de
saúde na pessoa da senhora Delegada de Saúde. Sobre o ensino à distância referiu que esta questão
não foi tarefa fácil para a direção das escolas, os professores, os alunos e os próprios pais, mas
também para a autarquia. No entanto, lembrou que esta situação de pandemia veio alertar as
consciências de algumas organizações, estruturas, serviços e da comunidade em geral para a
importância e valorização do sistema de ensino público. Destacou que a escola pública tem sido
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muitas vezes desvalorizada, mas que esta crise sanitária provou o seu papel insubstituível na garantia
da liberdade de acesso e de sucesso educativo a todos os alunos, contribuindo para a sua mobilidade
social ascendente. Em relação à questão das desigualdades apontada pela Senhora Vereadora
Anunciação, disse que efetivamente elas existem no dia a dia das relações ensino-aprendizagem e se
acentuam em épocas de crise como esta de pandemia, pois nem todos os alunos têm os mesmos
apoios e condições, por parte das suas famílias para os ajudarem a lidar com a nova forma de ensino
à distância, sendo mais notório nas famílias mais vulneráveis. E por isso que a Câmara tem feito tudo
o que está ao seu alcance para minimizar estes problemas, e para isso, disponibilizou pessoas para
procederem à entrega de textos e trabalhos aos alunos em casa e outro material didático, fazendo
depois também a respetiva recolha dos trabalhos para as escolas. Disse também que espera que
quando tudo isto passar, continue a ser dado o devido valor e atenção ao SNS e ao Ensino Público
face à evidência de que são serviços fundamentais para a formação de melhores homens e mulheres
capazes de construírem sociedades de amanhã mais desenvolvidas, mais democráticas, mais cultas e
mais justas. Aproveitou para louvar o trabalho de todos e esperar que a partir de setembro tudo volte
ao normal. Em relação ao reforço dos apoios sociais, disse que serão todos para manter, enquanto as
condições excecionais que lhes deram origem se mantiverem. --------------------------------------------------

O Senhor Vereador Henrique Gaspar interveio para dar conta da retoma da implementação de um
serviço que devido à pandemia ficou suspenso, a recolha de Resíduos de Construção e Demolição
(RCD´S), provenientes de pequenas obras domésticas. Para o efeito, a Câmara irá disponibilizar
gratuitamente aos munícipes um saco com capacidade de 1 metro cúbico, cuja cedência é válida por
um período de dois meses. Posteriormente, o saco deverá ser colocado em local de fácil acesso à
viatura de recolha da Câmara Municipal que deverá ser contactada, via telefone, email ou
presencialmente nos serviços de atendimento ao munícipe, para solicitar a sua recolha. Os sacos
vazios podem ser levantados nas Juntas de Freguesia ou nos Postos de Atendimento ao Munícipe de
Santa Marinha do Zêzere e Ancede. Terminou dizendo que esta medida tem como principal objetivo
resolver alguns problemas, tais como, a proteção do meio ambiente e evitar a colocação dos lixos e
entulhos que estão espalhados nas florestas, bermas das estradas e caminhos do concelho. -------------

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os participantes da reunião e interveio para deixar
algumas notas, nomeadamente em relação à preocupação manifestada pelo Senhor Vereador Miguel
Dinis Correia sobre a economia e os problemas das empresas devido pandemia do COVID-19, disse
que é um assunto que também preocupa a Câmara. Por isso, a Autarquia tem estado atenta a este
problema e em articulação com a AEB, para que o setor empresarial do Concelho possa beneficiar dos
apoios que já foram divulgados pelo Governo, no âmbito da crise provocada pela pandemia. Informou
também que a Câmara está atenta a esta situação e a preparar novas medidas como forma de apoiar
o comércio local e a articular com o Serviço de Saúde Pública Local, a Proteção Civil e as Juntas de
Freguesia no sentido de se reabrirem as Feiras do Concelho, sendo que, a primeira será já no próximo
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dia 8 de Junho. Terminou dizendo que esta tudo a ser tratado de forma a garantir todas as condições
de proteção civil e saúde pública, para que se possa voltar a dinamizar a economia local em
segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
fez algumas considerações. Deu conta de que, desde o início da pandemia, esta reunião foi a primeira
que deu oportunidade ao público para poder assistir e participar na reunião. Para tal, foram divulgados
através dos meios de comunicação da Câmara, os moldes em que as pessoas se podiam inscrever,
sendo que, até ao momento não se verificaram interessados. Ainda em relação à COVID-19, informou
de que se verificaram algumas alterações, designadamente o encerramento da Área Dedicada ao
COVID que funcionava no Hospital Santa Isabel, no Marco de Canaveses, que contemplava também o
atendimento de doentes de Baião. Em função da evolução da pandemia da COVID-19, na região do
Tâmega e Sousa e da fase de desconfinamento em que o País se encontra, a decisão foi tomada pela
entidade competente do Ministério da Saúde, e o Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega I,
baseando-se em critérios de natureza técnica, como o número reduzido de atendimentos realizados e
a quantidade de recursos humanos mobilizados para aquele serviço. Assim, entenderam que devido
ao número reduzido de atendimentos (8 a 10 por dia), não justificava os recursos aí alocados para se
manter a estrutura a funcionar, e que, com esta medida, será possível reafectar aos centros de saúde
profissionais que estavam a trabalhar nas ADC’S, melhorando assim, a capacidade de resposta ao
nível local. Disse que respeitou a decisão, mas manifestou o seu desagrado, por ter sido uma decisão
unilateral, e como tal, fez chegar uma comunicação ao ACES, alegando que, da mesma forma que os
Municípios foram ativos para a sua construção, também deviam ter sido ouvidos para o seu
encerramento. Defendeu que o mesmo serviço se devia manter, pelo menos mais uma semana, até ao
final do mês de maio, que coincidia também com uma nova fase do desconfinamento. Devido ao
encerramento da referida estrutura informou que, a partir do passado dia 25 de maio, os cidadãos
baionenses devem ligar para a ADC de Amarante ou para a linha Saúde 24. Através dessas linhas as
pessoas serão aconselhadas sobre a melhor forma de proceder e serão encaminhados para os
serviços mais indicados. Sobre a linha que foi criada de Apoio Médico, social e Psicológico conjunta
dos dois municípios, informou que depois de conversações com a Presidente da Câmara do Marco de
Canaveses e com o pessoal voluntário, ficou decidido que a mesma deveria manter-se em
funcionamento, pelo menos durante o mês de junho. Para tal foi realizada uma reunião por
videoconferência com os colaboradores afetos a essa linha, tendo sido ainda posta à consideração
dos voluntários a sua continuidade, os quais se mostraram recetivos a continuar a dar este apoio.
Oportunamente, e findo o mês de junho, será reavaliada a continuação da respetiva linha de apoio.
Quanto ao Centro de Diagnóstico à COVID-19 do Marco de Canaveses - Centro COVID-Drive
instalado no Estádio Municipal, continuará também em funcionamento. Em relação aos voluntários
que prestam serviço na linha de apoio, conforme já referiu, foi realizada uma reunião por
videoconferência, onde estiveram uma boa parte deles, juntamente com a Presidente da Câmara do
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Marco de Canaveses, onde se agradeceu a todos a sua colaboração e que foi notável a forma como
as pessoas se envolveram, colaboradores e outras pessoas voluntárias, constituídos por equipas, que
totalizam 117 pessoas e que estarão disponíveis para continuar a colaborar durante o mês de junho. -De seguida, aproveitou para informar o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, sobre um assunto que
abordou na ultima reunião que se prende com as obras de Santa Marinha do Zêzere, as quais em
função bom tempo que se tem feito sentir, foram retomadas e informou que durante esta semana a
questão do pavimento ficará concluída. Informou também que retomou as visitas às freguesias que
tinham ficado paradas aquando do início da pandemia. Disse que tem andado no terreno e a boa
noticia é que se tem verificado o lançamento de obras praticamente em todas as Freguesias do
Concelho. Referiu ainda que, em breve arrancarão outras grandes obras como, a requalificação do
Edifício onde funciona o Museu e a Biblioteca, as obras do Mosteiro de Ancede, bem como a
construção da nova Biblioteca Municipal, obras que têm que andar, dado que há mais vida para além
da COVID-19 e o investimento público é fundamental para a retoma da economia. --------------------------Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação sobre a realização de testes à
COVID-19, o Senhor Presidente da Câmara disse e conforme o Senhor Vice-Presidente também já
referiu, foram testados 92 colaboradores das IPSS’S e dos Jardins de Infância, sendo que, houve
uma altura em que a própria Câmara se mostrou disponível, não havendo outras respostas, para
pagar a realização dos testes aos utentes, só que a Câmara não conseguiu em tempo útil, encontrar
respostas no mercado. E, quando estava prestes a conseguir essa resposta, as entidades de saúde
oficiais começaram por dar essa resposta, pelo que a Autarquia neste processo, não tem tido qualquer
influência na prioridade de quem deve ser testado, apesar disso, tudo tem sido articulado com as
Entidades Oficias de Saúde, as quais têm tido sempre uma postura muito positiva, e que, certamente
assim continuará. Em relação à limpeza dos espaços e concretamente na Pala, disse que é importante
perceber que é em abril e maio que se verifica a exuberância da Primavera exaltando de vida natural,
pelo que, não é fácil dominar esta exuberância da natureza e tratar de todos os assuntos quando é
preciso, não só na Pala, mas por todo o Concelho, no entanto, informou que as equipas de limpeza
andam no terreno, e em articulação com as Juntas de Freguesia, a limpeza desses espaços será
devidamente assegurada. Sobre o ensino à distância referiu que tudo já foi dito, sendo que tudo o que
depende da Câmara, tudo foi e será feito para assegurar as melhores condições de ensino aos alunos.
Tal como é do conhecimento de todos, a Câmara antecipou-se na aquisição de equipamentos
informáticos, no sentido de assegurar resposta às necessidades identificadas pelos Agrupamentos de
Escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre as linhas criadas para apoio
às Autarquias na área da cultura, disse que a Câmara está atenta a esta e a outras que têm sido
criadas, para certamente poder ir a jogo. No que toca à realização das festas e romarias, não há nada
que diga que esta linha de apoio também abrange estas atividades, é preciso esperar para ver se os
Municípios também poderão ir a jogo. Sobre a realização do Festival do Anho Assado e as Festas
Concelhias, é preciso esperar para ver como a situação da pandemia vai evoluir, por agora ainda é
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prematuro dizer se serão ou não realizadas, e que certamente lá para o fim do mês de junho as
condições já serão outras para se poder tomar estas decisões. Disse que seria muito bom que estes
eventos se pudessem realizar como forma de dinamizar o nosso território. No que se refere às festas
realizadas nas Freguesias, estas são realizadas em articulação entre as Juntas de Freguesias e as
Comissões de Fábrica, estando estas também nas mesmas condições, de aguardar a evolução da
situação. Quanto à linha de apoio criada pelo Governo no valor, que citou no valor de 6,2 Mil Milhões
Milhões de Euros, pensa que não será esse o valor, mas sim, no valor 6,7 Mil Milhões de Euros, e que
se tratava de uma linha bastante ampla que visa assegurar rendimentos e a preservação do emprego
através do Lay-of, dado que se não fossem criados estes apoios, uma boa parte das empresas já tinha
encerrado. Disse também que esta linha abrangerá ainda outras áreas, dando como exemplo a
questão da proteção da habitação para que não possam haver despejos, o apoio ao
empreendedorismo, além de um conjunto de outras medidas voltadas para a valorização do interior,
ao nível da demografia e da criação de emprego. Salientou que o problema por vezes não se trata
apenas da criação de linhas de apoio, mas sim da procura das mesmas por parte das pessoas e das
empresas. Referiu que muitas vezes em articulação com a AEB, pergunta à sua Presidente se as
linhas de apoio são procuradas e a resposta é que às vezes não são muito solicitadas, ou seja, as
linhas existem, mas as pessoas nem sempre as procuram para irem a jogo. Disse que é verdade que
muitas vezes estes apoios demoram demasiado tempo a ter a sua aplicabilidade, mas também é
preciso ter atenção ao elevado número de situações que é necessário auxiliar. Informou no que se
refere a Baião, o Senhor Vereador José Lima tem em estudo um conjunto de medidas, para de alguma
forma ajudar as empresas e os sectores mais afetados, pelo que, se os Senhores Vereadores do PSD
tiverem algumas sugestões de formas de apoio, deverão faze-las chegar, e a Câmara cá estará para
fazer a sua parte. Sobre a situação das associações do Concelho, o Senhor Presidente da Câmara
informou de que à partida a Câmara irá manter os mesmos apoios que estavam perspetivados para
este ano. Acrescentou ainda que uma parte das associações desportivas até já recebeu o apoio a que
tinha direito, no passado mês de março, sendo que, algumas candidaturas, por falta de elementos
ainda aguardam a sua apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do Senhor Vice-Presidente, o Senhor presidente da Câmara disse que
corroborava com tudo o que disse, frisou que é verdade que se está assistir a uma mudança de
paradigma, e por isso, às vezes é preciso passar por momentos como estes, para se reinventar a
roda, No entanto, também

é preciso pensar

que depois de passar esta crise provocada pela

pandemia da COVID-19, o mundo será tanto melhor a cada dia, quanto cada um de nós fizer melhor a
sua parte e só assim todos poderão fazer parte dessa melhoria, pelo que, este será um bom momento
para todos refletirem sobre isso e que cada um se possa revisitar como cidadão. -----------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia voltou a intervir para dizer que as diferenças de valor
apontadas nas linhas de apoio é irrelevante para esta discussão, o que é efetivamente preciso, é que
o dinheiro chegue depressa às empresas e às pessoas. Importa lembrar, que a burocracia tem
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dificultado a aprovação dos processos, sendo que, existem empresas que apresentaram candidaturas
que cumprem os critérios e continuam à espera de decisão. Salientou que as empresas a curto e
médio prazo vão debater-se com grandes dificuldades de liquidez, e que, para minimizar essas
dificuldades, é fundamental a prorrogação dos prazos das moratórias, contribuições para a segurança
social e pagamento de impostos. Relativamente ao encerramento da ADC do Marco de Canaveses
disse que a situação poderá vir a ser preocupante, caso o número de casos volte a aumentar.
Concordou com o Senhor Presidente da Câmara quando defendeu que a mesma não deveria ter sido
encerrada à revelia do município e que fazia sentido ter-se mantido em funcionamento, pelo menos,
até ao final do mês, uma vez que coincidia com uma nova fase de desconfinamento. Referiu ainda,
que é importante manter em funcionamento, pelo menos até ao final do mês de junho, a linha
telefónica de apoio, até porque, com o encerramento da ADC, a mesma poderá, ser ainda mais útil
para prestar informação e apoio aos cidadãos.---------------------------------------------------------------------------

No seguimento das observações feitas pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, o Senhor
Presidente da Câmara disse que em relação aos valores das linhas de apoio criadas pelo Governo,
ambos tinham razão, uma vez que estavam a referir-se a diferentes linhas de apoio. Sobre os atrasos
na aprovação dos processos de candidatura, referiu que não se iria pronunciar, uma vez que a própria
Autarquia também é prejudicada pelo excesso dessa burocracia, dando como exemplo o assunto do
ponto 3 da Ordem de Trabalhos desta Reunião que se tem andado a arrastar há mais de um ano. No
entanto, frisou que apesar de tudo, não há dúvida que nesta situação de pandemia, o Estado tem
estado muito bem em resolver esta situação a nível nacional. Estes contratempos acontecem, pois,
nenhum País estava preparado para enfrentar uma crise desta dimensão e não é fácil resolver todos
os problemas que daí advieram. Em relação ao encerramento da ADC do Marco de Canaveses voltou
a dizer que apesar de terminar o seu funcionamento, não significa que as pessoas fiquem sem
alternativa, por isso, destacou que com o encerramento da referida estrutura, a partir do passado dia
25 de maio, os cidadãos baionenses não ficam nem ficarão sem alternativa, devem, por isso, ligar
para a ADC de Amarante

ou para a linha Saúde 24. Através dessas linhas as pessoas serão

aconselhadas sobre a melhor forma de proceder e serão encaminhados para os serviços mais
indicados. Tal como já referiu, lembrou que a linha de Apoio Social e Psicológico deverá manter-se em
funcionamento, pelo menos durante o mês de junho, bem como Centro de Diagnóstico à COVID-19 do
Marco de Canaveses - Centro COVID-Drive instalado no Estádio Municipal. -----------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Doação de bem móvel ao Clube Náutico de Ribadouro – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
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qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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
dos presentes, aprovar a proposta de doação de bem móvel ao Clube Náutico de Ribadouro. O
Senhor Vice-Presidente da Câmara ausentou-se da reunião e não participou na votação deste
assunto, por impedimento legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Fixação de tarifas de entrada em sessões cinematográficas e tabela de preços do Bar do
Auditório Municipal – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e Património Cultural, a qual se dá por
integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se
certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de fixação de tarifas de entrada em sessões cinematográficas e tabela de preços do Bar do
Auditório Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Adenda ao protocolo de delegação de execução de investimentos de expansão do Sistema
de Águas da Região do Noroeste para Consumo Público e de Saneamento de Águas
Residuais Urbanos – 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 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, ratificar a adenda ao protocolo de delegação de
execução de investimentos de expansão do Sistema de Águas da Região do Noroeste para Consumo
Público e de Saneamento de Águas Residuais Urbanos. -------------------------------------------------------------

4. Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Fonseca, Freguesia de
Santa Marinha do Zêzere – 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 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
proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Fonseca, Freguesia de Santa
Marinha do Zêzere. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. A título excecional, atendendo às medidas de contingência no âmbito do COVID19, as propostas e os documentos anexos serão assinados somente pelo Senhor Presidente
da Câmara, sendo que, 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 16H30 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,
_____________________________________________

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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