CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA N.º 16
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020
Aos vinte e seis dias do mês de Agosto de dois mil e vinte, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------Participou ainda nesta reunião o Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, Dr.
Joaquim Pereira Pinto de Azeredo. ----------------------------------------------------------------------------------------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 12 de Agosto 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. Não participaram na votação as Senhoras Vereadoras Anabela Rodrigues Cardoso e
Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, por não terem estado presentes na reunião, nos
termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do Regimento. -----------------------------------Ata N.º 16 da Reunião Ordinária de 26.08.2020
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

1/7

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Senhora Vereadora Anabela Cardoso fez referência ao programa de voluntariado jovem “Patrulha
Baião”, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, envolvendo 24 jovens do
concelho. Para além da vigilância de incêndios florestais, os jovens também estavam a proceder a
uma recolha de lixo e a sinalizar locais com resíduos de construção ou monstros domésticos, para
futura recolha. De seguida, e incluído numa estratégia de promoção do concelho, sublinhou a
realização de uma reportagem para o programa Olha a Festa da SIC, reportagens da RTP/TV Galiza e
Porto Canal, para além da realização do programa Aqui Portugal da RTP no próximo dia 19 de
Setembro. Por fim, destacou a continuidade do programa de Animação de Verão, com a realização de
um concerto dos Barro Negro no Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere e um concerto de Música
Clássica “Ópera na Academia e na Cidade” na Praça D. Manuel de Castro, bem como da Animação
Desportiva de Baião em várias freguesias do concelho. --------------------------------------------------------------Senhor Vereador José Pinho Silva informou a Câmara de que iria ser iniciado um processo de
levantamento das carências habitacionais para verificação de condições de habitabilidade envolvendo
habitações sociais de IPSS, paróquias, juntas de freguesia e privados. Este processo, inserido numa
estratégia municipal/concelhia de habitação social, tem como objetivo a elaboração de uma “carta
concelhia de habitação social” tendo por base o programa “1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso
à Habitação” do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e terá início no próximo mês de
Setembro. Esclareceu que as instituições acima referidas, poderiam apresentar candidaturas para
colmatar as necessidades identificadas, estando a autarquia disponível para apoiar na sua elaboração.
Senhor Vereador Miguel Dinis Correia colocou três questões: a primeira referente ao ponto de situação
quanto à retirada do amianto nas escolas. A segunda, tendo em conta que a economia tinha superado
os interesses da saúde, prendia-se com o ponto de situação do investimento público, designadamente
na EN 211 à EN 211-1 e na recuperação da EN 304-3 que liga à EN 108. Em terceiro lugar, sublinhou
que a situação referente à COVID-19 no concelho parecia estabilizada e fez um apelo para que todos
continuassem atentos às questões da segurança e saúde, não se entrando em situações de
leviandade, como alguns grupos nacionais pareciam querer entrar e que poderiam vir a custar caro. --Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro deu conta de que no seguimento do levantamento de
dados por todo o concelho no âmbito do processo RSU, as cartas com os contratos iriam chegar a
casa dos munícipes durante a próxima semana. Naturalmente, este facto iria dar origem a reações
negativas e, por isso, apelou para que todos dessem o seu contributo para reforçar a mensagem de
que se tratava de uma questão de justiça social entre todos, para alem do cumprimento de um preceito
legal, ou seja, da obrigatoriedade das receitas cobrirem os custos do serviço. --------------------------------Senhor Presidente da Câmara referiu-se às intervenções anteriores. Em relação ao programa de
Animação de Verão, sublinhou a sua importância e o impacto positivo nas pessoas e no concelho. O
mesmo se aplicava ao programa de voluntariado jovem “Patrulha Baião”. No que se referia à
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estratégia de promoção do concelho, com a presença de vários órgãos de comunicação social,
designadamente televisões, sublinhou que tal resultava de um trabalho que estava a ser feito para
posicionar e promover Baião e pelo qual todos deveriam estar satisfeitos. Sobre o programa “1.º
Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação” do Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana, sublinhou que a questão da habitação social e dos possíveis beneficiários era sempre
sensível e, por isso, apelou ao empenhamento de todos para o esclarecimento e divulgação do
programa em causa. Relativamente à retirada do amianto nas escolas, informou que já tinha sido
aberto o concurso para o JI de Barroncal e JI de Lordelo, pelo que o processo estava em tramitação
legal. O processo da EB 2,3 de Eiriz seria tratado no âmbito de uma qualificação mais ampla de todo o
edifício. De seguida, manifestou a sua discordância com a afirmação de que a economia tinha
superado os interesses da saúde, uma vez que, no seu entender, o foco tinha estado e continuava a
estar no equilíbrio entre uma coisa com a outra. Em relação aos investimentos nas obras identificadas
pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, referiu que o processo mais adiantado referia-se à EN
211, ou seja, à ligação de Soalhães (Quintã) a Mesquinhata e depois barragem de Carrapatelo e
Cinfães, que tinha sofrido um atraso devido à duvida sobre a necessidade ou não da elaboração de
um estudo de impacto ambiental. No entanto, esperava que houvesse evolução do processo até ao
final do mandato autárquico, mas tal não dependia do executivo municipal. No que se referia à EN
304-3, processo que tinha sido, inclusivamente, abordado uma vez mais com o Secretário de Estado
das Infraestruturas, durante a sua visita ao concelho, durante a qual foi solicitado o comprimento de,
pelo menos, os pressupostos assumidos aquando da sua desclassificação. Sublinhou que, no que
dependia do executivo, tudo estava a ser feito para solucionar o processo em causa. Em relação ao
ponto de situação da COVID-19 no concelho, efetivamente mais estabilizada após um aumento do
número de casos, sublinhou a necessidade de todos continuarem a manter a serenidade e a “cabeça
fria”, uma vez que não se sabia se estávamos no principio, meio ou fim da pandemia, pois só assim se
poderia apoiar as pessoas, não alarmando, assustando e dividindo a comunidade. Por fim, sobre o
processo RSU salientou que a medida já deveria estar implementada há mais tempo, embora a
ERSAR só recentemente é que tinha definido os valores a pagar, sendo uma medida de justiça entre
todas as pessoas. Acrescentou que iria ser criada uma linha de apoio direta para esclarecimento das
populações e a Águas do Norte iria ser responsável pela cobrança desse serviço. Apelou, igualmente,
ao empenho de todos na sensibilização das pessoas para esta questão. ---------------------------------------Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sublinhou a postura séria da bancada do PSD neste Órgão e,
por isso, não emitiria uma opinião contrária à verdade dos factos, ou seja, não se afastariam dessa
linha e iriam continuar a dar o seu contributo. ----------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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1. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Associação Sócio-Cultural Santa Maria de
Frende – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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,
aprovar a Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Associação Sócio-Cultural Santa Maria de
Frende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Milénio Jovem – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e
depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade,
aprovar a Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Milénio Jovem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Rancho Folclórico de Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e
depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Rancho Folclórico de Baião. -------------------4. Acordo de desenvolvimento cultural – Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do
Douro – Ratificação – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 Acordo de desenvolvimento cultural – Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do
Douro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Baião – 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
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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 atribuição de apoio financeiro à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. -----------------------------------------------------

6. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Santa Marinha do Zêzere – 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 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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio
financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O
Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro ausentou-se da sala, não participando na discussão e
votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA ---------------------------------------------------------

7. Atribuição de apoio, sob a forma de subsídio, à Associação de Trabalhadores da Câmara
Municipal de Baião – 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
VII 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 atribuição de apoio, sob a forma de
subsídio, à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------8. Atribuição de apoio, sob a forma de subsídio, à Paróquia de S. Tiago de Mesquinhata –
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
VIII 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 atribuição de apoio, sob a forma de
subsídio, à Paróquia de S. Tiago de Mesquinhata. --------------------------------------------------------------------9. Plano de transportes escolares (P.T.E) – Ano Letivo de 2020/2021 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no
anexo IX 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 Plano de transportes escolares
(P.T.E) – Ano Letivo de 2020/2021. ----------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador José Pinho Silva apresentou o documento em apreço, com 69 circuitos previstos,
dos quais 37 especiais, ou seja, onde não passavam viaturas da empresa. Ressalvou que o plano ora
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apresentado tinha como base uma situação normal, ou seja, o pressuposto das aulas serem
presenciais, podendo vir a sofrer alterações em função de evolução da situação epidemiológica do
país, provocada pelo novo coronavírus e pela doença COVID-19. ------------------------------------------------Senhora Vereação Maria da Anunciação Gouveia, sublinhou a preocupação do executivo municipal
em garantir transporte aos alunos e para que todos tivessem condições para requentar a escola.
Acrescentou que esperava que as escolas estivessem preparadas para receber os alunos, sendo que
seria importante o reforço dos assistentes operacionais, e que todas as medidas a que a situação atual
obrigava estivessem a ser tomadas, por forma a serem garantidas as condições de segurança. ---------Senhor Vereador José Pinho Silva sublinhou que os Agrupamentos do concelho tinham um número de
assistentes operacionais acima do que a lei exigia e acima dos próprios quadros das escolas. Não
obstante, informou que estava a ser estudada a contratação de mais doze assistentes operacionais
para as escolas do concelho. Acrescentou que tinha enviado um convite à Delegada de Saúde e ao
Coordenador Municipal de Proteção Civil para fazerem uma visita às escolas e puderem verificar se os
espaços estavam de acordo com as regras e orientações da DGS. ----------------------------------------------10. Plano Anual de Recrutamentos para o ano de 2020 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, a qual se dá por
integralmente reproduzida no anexo X 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 Plano
Anual de Recrutamentos 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.--------------

Ata N.º 16 da Reunião Ordinária de 26.08.2020
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

6/7

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

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 16H00 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, Juntas de
Freguesia e Vereação, a redigi e subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

______________________________________
OS VEREADORES,

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

A TÉCNICA SUPERIOR ____________________________________
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