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ATA  N.º 9 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2020 

 

Aos treze 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 22 de abril 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 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os participantes na reunião e interveio 

para deixar o registo de que na próxima sexta feira a Autarquia irá reunir com os operadores turísticos, 

do alojamento, da restauração e empresas de animação do Concelho, à semelhança do que se tem 

vindo a fazer em anos anteriores, este ano em contexto da pandemia COVID-19. Esta reunião visa 

essencialmente ouvir o que os intervenientes têm para dizer e perceber como se estão a adaptar a 

esta nova fase de reabertura e o que os afeta particularmente, isto é,  fazer o balanço da situação, 

bem como traçar o caminho para este setor e dizer-lhes que a Autarquia estará com eles. Informou 

que estará também presente uma pessoa do Turismo do Porto e Norte, o qual irá transmitir algumas 

informação sobre as linhas de apoio que existem para o setor, e os mecanismos que o próprio Turismo 

de Portugal está a criar, isto também  numa perspetiva de se sentirem apoiados e  poderem contar 

com as entidades oficiais. Informou ainda de que tinha decorrido, ontem, uma reunião com a Delegada 

de Saúde de Baião, que se mostrou muito preocupada por terem surgido novos casos em Baião. 

Apelou para a necessidade de reforçar as campanhas de sensibilização junto da população, no 

sentido  da comunicação chegar à casa de todos. A aconselhou novamente o recurso ao carro de 

som, na perspetiva  de sensibilizar as pessoas para o uso obrigatório da máscara, higienização das 

mãos e cumprir as regras de etiqueta social. Disse ainda que, a Senhora Delegada de Saúde destacou 

a necessidade de insistir nestas campanhas de sensibilização,  para que a situação não venha a sair  

do controlo das entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente cumprimentou todos os intervenientes na reunião e registou algumas notas 

importantes, nomeadamente a formação dada pelos Militares aos Assistentes Operacionais das 

Escolas, bem como de Jardins de Infância públicos e privados, no âmbito da COVID-19, ao nível das 

medidas de prevenção e desinfeção de espaços. Informou que a Câmara já recebeu os tabletes que  

tinha encomendado, estando os mesmos a serem preparados pelos Serviços de Informática, para 

serem entregues aos Agrupamentos de Escolas e por estes aos alunos a partir da próxima sexta-feira. 

Já em relação aos computadores, espera-se que os mesmos possam ser entregues a partir da 

próxima semana. Disse também que foram feitos os testes aos funcionários das creches que irão abrir 

no dia 18 de maio, designadamente, da OBER e de Santa Marinha do Zêzere. Informou também que 

os Serviços Sociais da Câmara já procederam à entrega dos equipamentos de proteção individual que 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Minuta da Ata N.º 09 da Reunião Ordinária de 13.05.2020 
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 

entretanto tinham sido encomendados pela CIM-TS, às IPSS’s do Concelho. Informou ainda que na 

passada segunda-feira uma equipa de colaboradores da Autarquia, constituída pelo Vereador, pela 

Engª Dora Pinto, Armando Ribeiro e o Professor Alvarenga, foi visitar os Agrupamentos de Escolas do 

Sudeste de Baião  e de Eiriz, bem como o Centro Escolar de Santa Cruz do Douro, no sentido de 

verificar as condições e a reorganização dos espaços que irão receber as crianças do pré-escolar. ----- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra para manifestar a sua preocupação com a 

postura de uma parte da população que ainda não percebeu o estado das coisas e a gravidade da 

situação. Alertou que o abrandar das cautelas é uma coisa assustadora e por isso, temos assistido a 

um aumento de casos no Concelho. Disse mesmo temer que, em função do que se tem verificado, 

eventualmente teremos mais alguns amargos de boca nos próximos tempos. Neste sentido, disse que 

é necessário sensibilizar toda a população que a COVID-19, é mais uma doença com a qual teremos 

que aprender a viver com ela, contrariamente à mensagem que foi passada no início da pandemia. A 

população tem que perceber que é uma doença, mas não como as outras, ela é grave porque é 

transmissível. Concorda quando se diz que esta é uma situação muito difícil e a economia está a falar 

mais alto, mas a questão é a forma como se está a passar a mensagem. Referiu que é necessário que 

as pessoas cumpram as recomendações e orientações emitidas pelas entidades oficiais, não 

facilitarem nas suas atitudes e comportamentos e insistir junto dos munícipes para terem os mesmos 

cuidados de prevenção, como se ainda estivéssemos na fase anterior da pandemia. Aconselhou a 

Câmara para a necessidade de proceder a novas ações de sensibilização, tal como no início da 

pandemia, para que Baião não venha a ter situações muito complicadas. Alerto ainda que o reforço 

destas ações seja o mais breve possível, frisando que “há coisas que não se aprendem só com a 

retórica”, pelo que, é importante articular estas ações com a GNR. Disse também que é fundamental 

realizar a fiscalização junto dos estabelecimentos comerciais e caso não estejam a cumprir as 

medidas estabelecidas de acordo com lei, devem ser penalizados, quer por parte das empresas, quer 

por parte dos clientes. Fez também referencia à difícil situação de liquidez que os Bombeiros de Baião 

e do País, estão a passar, devido à falta de receitas que deixaram de ter devido à COVID-19, 

nomeadamente o transporte de doentes para as consultas, que era uma das suas maiores fontes de 

receita e até mesmo no atraso do pagamento das comparticipações da ARS. Alertou a Câmara para 

estar atenta e acompanhar a evolução deste tipo de situação, na medida em que os Bombeiros fazem 

parte das entidades que têm contribuído e prestado um serviço essencial no combate à COVID-19.----- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, interveio para questionar se estão garantidas todas as 

condições necessárias para a reabertura das aulas ao 11º e 12º ano de escolaridade e infantários, 

uma vez que no pós confinamento do estado de emergência decretado pelo Governo, estes 

estabelecimentos irão reabrir a partir do dia 18 de maio. Perguntou ainda se estão asseguradas as 

condições de higienização e desinfeção dos espaços, os equipamentos de proteção individual e a 

segurança no transporte dos alunos. Falou ainda sobre a necessidade da realização de testes em 
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relação aos funcionários das escolas e docentes, bem como, uma ou outra situação que se venha a 

verificar. Depois, perguntou quem assegurará o pagamento das despesas com a higienização dos 

espaços, respetivos materiais, e equipamentos de proteção individual, uma vez que as escolas não 

estavam a contar com estas despesas, e por isso, não foram previstas nos orçamentos das escolas, 

ou, se será a Autarquia a assumir a garantia da despesas desses serviços, dado ter a tutela da 

educação. Terminou dizendo que tinha outro assunto para abordar, mas que o Senhor Vice-Presidente 

já falou do mesmo, nomeadamente a disponibilização dos equipamentos digitais para os alunos que 

foram identificados com essa necessidades, dizendo que é bom que os mesmos estão a ser  

assegurados, uma vez que a educação é o fator principal do saber estar e de aprendizagem, para 

todas as crianças, pais e toda a comunidade. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores e fez algumas 

considerações, nomeadamente, sobre a possibilidade do público poder vir a participar nas próximas 

reuniões de Câmara, através da plataforma Zoom, mesmo estando salvaguardado o atual modelo de 

funcionamento pela legislação neste tempo de exceção. Para tal, encarregou a Senhora Vereadora 

Anabela Cardoso de, juntamente com os serviços de informática, ver a melhor forma de 

operacionalizar essa possibilidade de participação do público interessado em assistir e poder intervir 

nas reuniões de Câmara, tendo presente que é indispensável precaver situações de aproveitamento 

que possam desvirtuar os objetivos que pretendemos atingir. ------------------------------------------------------- 

Sobre a iniciativa citada pela Senhora Vereadora, de reunir com os operadores turísticos do Concelho, 

no sentido de preparar o futuro de retoma do setor, no pós COVID-19, disse que apesar de estarmos 

focados na situação da pandemia, a Autarquia está também empenhada em poder dar uma resposta, 

nesta e outras áreas, e o exemplo disso é o caso das obras publicas que estão a decorrer 

normalmente, sendo que, até ao fim do mês de maio, terão início mais 2 ou 3 grandes obras com 

recurso a fundos comunitários. Destacou que esta reunião com os operadores turísticos, em 

articulação com AEB, é de extrema importância, pois além de ouvir as suas preocupações e delinear 

estratégias para o futuro, será também uma forma destes operadores poderem ter conhecimento de 

um conjunto de meios e instrumentos que o Governo disponibilizou para ajudar este setor tão afetado 

pela pandemia. Sobre o aparecimento de novos casos de COVID-19 em Baião, disse que a Senhora 

Delegada de Saúde manifestou a sua preocupação com a falta de consciência de algumas pessoas 

sobre a gravidade da situação, o que poderá no pós-confinamento levar a um aumento de casos em 

Baião. Neste sentido, a Câmara irá reforçar as ações de sensibilização, nomeadamente através do 

carro de som que percorrerá todo o concelho, dado ser a melhor forma de chegar a todos, reforçando 

com a distribuição de flyaers a toda a população a alertar para o uso da máscara, a higienização das 

mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social. Sobre a distribuição de material de proteção 

individual, disse que o Senhor Vice-Presidente já referiu como se tem procedido para chegar a todas 

as IPSS’s, Bombeiros e à população mais vulnerável. Acrescentou que a Câmara não irá distribuir 

mascara a toda a população, porque há felizmente muitas pessoas que a podem adquirir, mas reiterou 
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o apelo que já havia feito em reuniões anteriores, para que, se tiverem conhecimento de alguém que 

precise de ajuda, façam chegar ao conhecimento da Câmara para que seja assegurado que todos 

esses casos não fiquem sem resposta. Elogiou o trabalho efetuado pelos Senhores Presidentes de 

Junta de Freguesia, que têm estado desde a primeira hora envolvidos nestas situações de apoio e 

acompanhamento à população das suas freguesias, sobretudo os mais carenciados e os que vivem 

em locais mais isolados, fazendo-lhes chegar medicamentos e alimentos de acordo com as suas 

necessidades. Agradeceu a colaboração e a boa articulação que tem sido fundamental nesta situação 

de pandemia, da parte da GNR de Baião, do Serviço de Saúde Pública Local e dos Bombeiros do 

Concelho, bem como da Comissão de Proteção Civil mais alargada, que em todas as situações 

relacionadas com esta pandemia têm desempenhado um trabalho excelente.--------------------- 

Relativamente à questão do apoio aos bombeiros abordada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis 

Correia, disse que a Câmara tem estado a apoiar estas Corporações de acordo com o valor definido 

no orçamento para 2020, enfatizando que na última reunião foi deliberado um apoio extraordinário, por 

iniciativa da Autarquia e, hoje mesmo, está agendado e será deliberado um outro apoio. Disse 

compreender a preocupação dos bombeiros devido à falta de liquidez provocada pelos efeitos do 

COVID-19, e reiterou que a Câmara estará atenta e disponível para ajudar a resolver essas 

dificuldades. Acrescentou ainda que, a Câmara nos últimos dois anos duplicou os valores atribuídos às 

Corporações de Bombeiros do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------

Informou os Membros do Executivo que o número de casos infetados que constam na informação 

disponibilizada pela da DGS (22 casos), não são casos de risco de pessoas residentes, dado que 

estes são 9 casos, sendo que, 4 deles, poderão sair brevemente dessa lista, por estarem bem e quase 

curados. Informou também que dois colaboradores da Autarquia testaram positivo, um deles do 

departamento técnico e um outro numa equipa do exterior, os quais estão a ser acompanhados e 

monitorizados, tendo sido seguidas as normas do protocolo de prevenção da DGS, e todos os 

colaboradores que contactaram com eles, testados e a aguardar em quarentena, o resultado dos 

respetivos testes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia sobre as condições de 

aprendizagem dos alunos, disse que tudo o que depende da Autarquia foi feito e irá correr bem, tendo 

até sido ultrapassados os apoios a que estamos obrigados. A Câmara antecipou-se, como já foi 

referido pelo Senhor Vice-Presidente, e respondeu a todas as necessidades identificadas pelos 

Agrupamentos de Escolas, adquirindo 50 tabletes e 50 computadores. Quanto ao material de 

desinfeção e de proteção, bem como à formação dos profissionais está tudo garantido, bem como 

salvaguardadas as condições de transporte dos alunos, com a empresa que tem fornecido o serviço e 

as viaturas das Juntas de Freguesia para as necessidades complementares. Os testes à COVID-19 

também já foram feitos aos funcionários das creches para poderem receber as crianças a partir do 

próximo dia 18 de maio. Sobre as despesas, referiu que têm sido assumidas com rigor, como sempre, 

em resposta às necessidades identificadas e que não serão problema porque as pessoas estão 

sempre na primeira linha das preocupações do executivo. ----------------------------------------------------------- 
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Disse também que a deslocação de uma equipa de colaboradores da Câmara, mencionada pelo 

Senhor Vice-Presidente, para visitas de trabalho com os senhores Diretores aos Agrupamentos de 

Escolas do Sudeste de Baião  e de Eiriz, bem como o Centro Escolar de Santa Cruz do Douro, no 

sentido de verificarem as condições e a reorganização dos espaços que irão receber os alunos do pré-

escolar, veio de encontro às preocupações da Autarquia. Os espaços físicos e as condições para 

receberem as crianças do pré-escolar, bem como os alunos do 11º e 12º ano, estão devidamente 

garantidos. Ao nível do ensino secundário e cursos profissionais, informou que, hoje à tarde, a Escola 

Secundária irá enviar aos alunos os seus horários, ficando a organização dos transportes sob a 

responsabilidade da Câmara, numa colaboração estreita para que nada falhe nesta reabertura, onde a 

confiança tem que estar presente aos olhos de todos. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 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, ratificar a tribuição de apoio financeiro à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ------------------------------------------------------------------- 

 

2. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere – 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 dos presentes, ratificar a atribuição de apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O 

Senhor Vereador Henrique Gaspar ausentou-se da reunião e não participou na votação deste assunto, 

por impedimento legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Homologação do auto da hasta pública de alienação do 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 III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 
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certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, 

aprovar a homologação do auto da hasta pública de alienação do prédio urbano (lote 6) sito em 

Rebolfe, Zona Industrial de Baião, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião. ----------------------- 

 

4. Revogação da deliberação camarária constante do ponto 14 da Ata Nº 21, tomada na 

Reunião Ordinária de 11.11.2015 – Extinção da atribuição de direito de superfície a favor da 

Santa Casa da Misericórdia de Baião e do Procedimento Administrativo – 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 

revogação da deliberação camarária constante do ponto 14 da Ata Nº 21, tomada na Reunião 

Ordinária de 11.11.2015 – Extinção da atribuição de direito de superfície a favor da Santa Casa da 

Misericórdia de Baião e do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------- 

 

5. Revogação da deliberação de Adesão do Município de Baião à Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho (AMPV) – 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 V 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 

revogação da deliberação de Adesão do Município de Baião à Associação de Municípios Portugueses 

do Vinho (AMPV) e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

    

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, 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 
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E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H45 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 _________________________________________ 


