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ATA N.º 13 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2020 

 

Aos  oito dias do mês de julho 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 24 de junho 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 participou na votação o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por não ter 

estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Rodrigues cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o 

registo sobre o início recente das obras de Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do 

Mosteiro de Santo André de Ancede – 3ª Fase. Entretanto, disse que foi formulado convite à Senhora 

Ministra da Cultura para visitar o nosso Concelho, estando-se a aguardar uma resposta, pelo que, logo 

que a data seja definida, a Câmara fará chegar o convite a todos. ------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, usou da palavra para apresentar algumas questões, a 

primeira, relativamente ao ponto da situação sobre a retirada do amianto nos edifícios escolares de 

Baião, que permanecem ainda com este tipo de cobertura e perceber se a curto prazo e de preferência 

antes do início do novo ano escolar, o problema estará definitivamente resolvido. A segunda questão 

refere-se à situação das atividades que tiveram de ser canceladas, dando como exemplo, a mais 

próxima, a Feira do Anho Assado e do Arroz do Forno, perguntando se foi pensada alguma alternativa 

adaptada à situação de pandemia que se vive atualmente. Sugeriu que a Câmara patrocinasse um 

evento de menor dimensão para o fim de semana em que é habitual decorrer esta feira, a realizar nos 

espaços próprio dos restaurantes, definindo a autarquia em sintonia com os mesmos, as ementas, 

vinhos e preços. A autarquia, como tem sido habitual em anos anteriores, procederia à divulgação do 

evento nos canais habituais. Os restaurantes terão, como não poderia deixar de ser, dar cumprimento 

a todas as recomendações da Direção Geral da Saúde. Relativamente à situação atual em termos de 

pandemia, disse que, todos já perceberam, que o desconfinamento não está a correr como era 

desejável, estando por isso, a criar problemas em termos de saúde pública. Defendeu que no nosso 

Concelho, dever-se-á insistir em passar a mensagem, de que, estamos em pandemia e por isso, todos 

têm que continuar a estar muito atentos e terem o dever de se proteger a si e aos outros. Lembrou o 

recente caso da autarquia de Paços de Ferreira. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio para deixar o registo de algumas notas importantes, a 

primeira sobre a assinatura do Protocolo de Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 

Violência Doméstica no Tâmega e Sousa foi presidida pela ministra de Estado e da  Presidência, 

Mariana Vieira da Silva, acompanhada pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
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Rosa Monteiro, no passado dia 3 de julho, nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Tâmega 

e Sousa (CIM-TS). Realçou a importância do momento, por se tratar de mais um passo concreto no 

combate e eliminação deste flagelo social que discrimina e amedronta a sociedade e que todos 

devemos combater com força e determinação. Salientou que a Câmara Municipal de Baião tudo faz e 

fará, dentro daquilo que são as suas competências, para ajudar as vítimas de violência doméstica, 

quer na garantia dos seus direitos e da sua proteção, quer na sua dignificação como pessoas. Disse 

que a Câmara está a desenvolver um conjunto de ações, no sentido de se preparar a implementação 

deste protocolo, a começar pela formação dos recursos humanos que vão tratar deste assunto. 

Sublinhou que no âmbito do protocolo celebrado pelo município com a UTAD, está praticamente 

concluído o estudo sobre violência em contexto escolar, apontando para a apresentação pública das 

conclusões no início do próximo ano letivo. No âmbito da Escrita Criativa, o projeto da elaboração do 

livro está concluído e será lançado em formato digital, sendo posteriormente, já no próximo ano letivo, 

apresentado em suporte de papel. Relativamente à questão abordada pelo Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia, sobre a retirada do amianto que ainda existe em alguns edifícios escolares informou que 

o numero e localização de edifícios foi referenciado à DGESTE e à CIM-TS (Escola EB2,3 de Eiriz  e 

os jardins de Infância de Barrocal e Lordelo), verificando-se depois, que na listagem publicada no 

Diário da República, apenas constava o jardim de Infância de Barroncal. Posto isto, a Câmara tomou 

as devidas diligências junto das entidades (DGESTE-N e CIM-TS), para procederem à retificação. Foi 

comunicado á Câmara que efetivamente houve um lapso, e que, iria ser publicado um anexo ao Diário 

da República com a devida retificação, sendo que as verbas para as obras das novas coberturas já 

estavam cativas. Informaram ainda que as referidas obras obrigam á realização de concurso publico, o 

que, como se sabe por força da burocracia destes concursos, impedirá que se aproveitem as atuais 

férias escolares de verão para realizar as obras. -------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para dizer que em relação à Feira do Anho Assado e 

do Arroz do Forno, já estava prevista a realização de uma atividade dedicada ao anho assado, do tipo 

“fim de semana gastronómico”, estando-se a definir os moldes em que a mesma decorrerá. Quanto às 

verbas que estavam adstritas à realização dos eventos de verão, disse que se deve ter muita 

ponderação, uma vez que, com as incertezas causadas pela pandemia, é difícil saber como será o 

futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, no seguimento da intervenção dos Senhor Vereador José 

Lima, disse que apesar de já restar muito pouco tempo, a Câmara deverá, o mais breve possível, 

definir as regras desse fim de semana gastronómico, informando e convidando os restaurantes, no 

sentido de aderir a este evento, bem como informar a população. Lembrou ainda a necessidade para 

se pensar em alguma animação nos restaurantes que aderirem. --------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhos Vereadores e 

teceu algumas considerações sobre as mesmas. Em relação intervenção do Senhor Vice-Presidente 

da Câmara sobre a assinatura do Protocolo de Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas 

de Violência Doméstica, disse esperar que, efetivamente tenha efeitos práticos no combate e 

eliminação deste flagelo social. Relativamente ao início das obras de Conservação e Restauro do 

Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede – 3ª Fase, disse que é motivo para 

todos ficaram satisfeitos, pois será uma obra que irá dignificar o nosso Concelho e que prevê um 

investimento de cerca de 5 milhões de euros. Além desta obra, informou os Membros do Executivo de 

outras grandes obras que já iniciaram ou estão para iniciar, como o edifício da Nova Biblioteca 

Municipal, a valorização do edifício da Antiga Biblioteca para funcionamento de um segundo polo de 

serviços da Câmara, ou a substituição de todo o sistema de iluminação pública por um sistema LED. 

Realçou a importância destes investimentos públicos com a comparticipação de Fundos Comunitários, 

são obras para as pessoas, e por isso, nos devem deixar satisfeitos. Sobre a questão da retirada do 

amianto, disse que tal como o Senhor Vice-Presidente já informou a Câmara identificou as situações e 

comunicou às entidades próprias, que erradamente não as publicou de acordo com o que foi 

comunicado, questões que entretanto, já estão resolvidas. Quanto às atividades que foram canceladas 

devido à pandemia, disse que o que foi referido pelo Senhor Vereador José Lima é o que está 

pensado em relação à substituição do modelo da feira do Anho Assado. O objetivo abordado na 

reunião Alargada da Proteção Civil, é fazer uma atividade de uma dimensão mais reduzida, à 

semelhança dos fins de semana gastronómicos, em que os restaurantes irão promover o anho assado, 

tomando as devidas precauções da DGS e cumprindo os seus planos de contingência. No que toca à 

animação, há que ter muito cuidado, para que não causem ajuntamentos de pessoas. Em relação às 

contas da pandemia provocada pelo COVID-19, informou que nesta altura existem 7 casos ativos no 

Concelho, contudo, acrescentou que o processo é muito dinâmico, o que leva a ter de continuarmos a 

estar todos irmanados nos cuidados a ter, de forma a proteger a nossa saúde e a dos outros. 

Relativamente à Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas de Santa Marinha do Zêzere, informou que a 

Câmara está a articular com a Junta de Freguesia de Stª Marinha do Zêzere, no sentido de se seguir o 

mesmo modelo da feira do anho assado. O mesmo não acontecerá com a Festa do Emigrante, que foi 

definitivamente cancelada, a conselho da Delegada de Saúde, pelo risco que eventualmente seja 

provocado pelo ajuntamento de pessoas vindas de várias partes distintas. Em relação às Festas 

Concelhias, informou que as mesmas também não irão funcionar nos moldes dos anos anteriores, no 

entanto, é preciso esperar mais 2 ou 3 semanas, no sentido de se analisar a evolução da situação da 

pandemia, e, depois tomar decisões com base na salvaguarda de todas as condições de segurança e 

do cumprimento as regras da DGS. Informou ainda de que, o Passeio dos Idosos que normalmente 

acontece no mês de setembro e a Prova de Motonáutica, não se realizarão. Acrescentou que, apesar 

da não realização dos eventos, a Câmara continuará a promover o nosso território, no sentido de atrair 

pessoas para visitar Baião, e, a prova disso, é que há informação de que a taxa de reserva de 

ocupação ao nível do Alojamento Local, Casas de Turismo Rural e Hotéis, nos meses de julho, agosto 
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e setembro, é semelhante à do ano passado. Ainda a respeito da feira do Anho Assado, informou que 

na próxima quarta-feira irá decorrer uma primeira reunião, como passo formal, para a constituição da 

Confraria do Anho Assado e do Arroz do Forno de Baião e Marco de Canaveses, assunto que já vem a 

ser abordado entre os dois Municípios há vários anos. Por fim, e ainda em relação à pandemia do 

Covid-19, deixou mais uma vez, a mensagem de que todos devem continuar muito atentos, sendo 

que, o mais importante é que cada um faça a sua parte, de forma a proteger a sua saúde e a dos 

outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Aprovação de alteração à localização do CRO (Centro de Recolha Oficial de Animais de 

Companhia) do Concelho de Baião para o Concelho de Resende  – 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, aprovar a aprovação de alteração à localização do 

CRO (Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia) do Concelho de Baião para o Concelho de 

Resende. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio urbano com a área total de 299,80 

m2, inscrito na matriz urbana sob o nº 1307 da Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, com 

origem no artigo matricial nº 908, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes 

sob o nº 2275/20090130, sito no Lugar de Vinha, da Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, 

Concelho 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 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 homologação do auto referente à hasta 

pública, do prédio urbano com a área total de 299,80 m2, inscrito na matriz urbana sob o nº 1307 da 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, com origem no artigo matricial nº 908, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o nº 2275/20090130, sito no Lugar de Vinha, da 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, Concelho de Baião. -------------------------------------------------------- 

 

3. Minuta de contrato de concessão de apoio financeiro no âmbito do Regime Geral dos 

Financiamentos do Turismo de Portugal, I.P., entre a Entidade Turismo de Portugal, I. P. e o 

Município de Baião com vista à atribuição de apoio financeiro de natureza não reembolsável 

para a realização do “Campeonato do mundo F2 Motonáutica”, a realizar-se de 13 a 15 de 

setembro de 2019 – Ratificação – Proposta 
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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 minuta de contrato de concessão de 

apoio financeiro no âmbito do Regime Geral dos Financiamentos do Turismo de Portugal, I.P., entre a 

Entidade Turismo de Portugal, I. P. e o Município de Baião com vista à atribuição de apoio financeiro 

de natureza não reembolsável para a realização do “Campeonato do mundo F2 Motonáutica”, a 

realizar-se de 13 a 15 de setembro de 2019. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Pedido de isenção do pagamento da taxa de RSU, no âmbito de medidas de caráter 

económico – Covid-19 – 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 o 

pedido de isenção do pagamento da taxa de RSU, no âmbito de medidas de caráter económico – 

Covid-19. Sobre este assunto o Senhor Vereador José Lima prestou um breve esclarecimento 

relativamente às medidas de apoio destinadas ao setor económico. Referiu que, não obstante toda a 

divulgação e informação prestada pelos canais de comunicação e técnicos da Câmara, bem como o 

trabalho articulado com a AEB, a quem aproveitou para agradecer, apenas 3 empresários se 

candidataram a esta medida. Realçou que a par do pedido, entre outros elementos solicitados, o 

proponente tinha de entregar a declaração de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social, 

o que para muitos pode ter sido um impedimento. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 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. -------------- 

 

 

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 
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presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 
  

OS VEREADORES, 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR ____________________________________ 

 


