CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA N.º 14

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2020
Aos vinte e três 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, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------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 e Chefe da Divisão de Gestão Urbanística
e Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa.------------------------------------------------------Ausências: Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por se encontrar de férias, tendo a Câmara
considerado a falta como justificada. ---------------------------------------------------------------------------------------

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 08 de julho 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 presentes e interveio para deixar o
registo da visita da Senhora Ministra da Cultura, Graça Fonseca, no passado dia 22 de julho, ao
Mosteiro de Santo André de Ancede, para o lançamento de uma obra muito importante e que o
Município de Baião ansiava há muitos anos. Referiu também que no âmbito da promoção do Município
e à semelhança de outros, o blogue “Gato Vadio”, tomou a iniciativa de contactar o Município para
visitar o Concelho entre os dias em 25 e 26 de julho. Realçou que estas visitas são importantes na
medida em que é uma forma de dar a conhecer o património natural, cultural e histórico do concelho,
bem como evidenciar a diversidade paisagística de alojamento e de restauração, fomentando e
reforçando Baião como destino. Acrescentou ainda outras formas de promoção do território que irão
decorrer nas próximas semanas, como o programa de televisão “Sem Fronteiras”, uma coprodução de
Portugal com Espanha a ser emitido na RTP e na TV Galicia o qual vai mostrar a cultura e património
do nosso concelho ao mesmo tempo que mostra também a cultura e património de Baiona, na Galiza.
O programa da SIC “Olha a Festa” e uma reportagem do Porto Canal, são ainda outras formas de
promoção que visam atrair mais turistas ao nosso Concelho. Finalizou dizendo que a aposta na
promoção de Baião que a Autarquia tem feito, continua a mostrar resultados muito positivos ao nível
do turismo, dado que a taxa de ocupação de julho é de 96%, agosto 93% e para o mês de setembro
já ronda os 77%, dados que refletem que as pessoas continuam a gostar de visitar Baião. -----------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra para abordar alguns assuntos,
nomeadamente, congratular-se com a visita da Senhora Ministra da Cultura ao Mosteiro de Santo
André de Ancede, realçando que esta obra de recuperação é um marco muito importante para Baião,
sendo que, a experiencia mostra-nos que este tipo de investimentos são polos de atração turística
que movimentam muitas pessoas e ajudam a dinamizar a economia local. Referiu que a nossa
gastronomia e atividade hoteleira é já uma referência a nível nacional, mas é preciso complementar
este património com a oferta de atividades culturais e lúdicas que incentivem mais pessoas a visitarem
o nosso concelho.

Disse ainda, que seria importante a Autarquia promover um projeto turístico que

explorasse as potencialidades turísticas dos rios que atravessam o nosso concelho, com especial
enfase para o rio Ovil, desde a sua nascente até ao rio Douro. Sublinhou que neste percurso do Rio
Ovil se poderia contruir um misto de percursos pedonais e ciclovias, de acordo com a morfologia do
terreno, permitindo ao visitante escolher diferentes hipóteses de exploração. Lembrou novamente a
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difícil situação financeira das Corporações de Bombeiros devido à pandemia do COVId-19,
nomeadamente atrasos nos pagamentos relativos ao transporte de doentes e serviços que no
entretanto, foram cancelados ou diminuídos. Solicitou que a autarquia, dada a sua boa situação
financeira, alocasse uma verba suplementar para as duas Corporações do concelho, evitando
situações de constrangimentos futuros. Relativamente às iniciativas que irão decorrer noutros moldes
por força da pandemia, salientou a iniciativa do Festival do Anho Assado que vai realizar-se entre
portas, considerando salutar esta conversão, na sequencia do referido e sugerido na reunião anterior,
por forma a manter viva a atividade, a dinamização económica e poder contar com mais participação
das empresas de restauração de todo concelho e consequentemente uma maior abrangência do
comércio tradicional.

Referiu-se também à eleição para a CCDRN, que se realizará no próximo mês

de setembro, dizendo que a forma como está previsto decorrer o ato eleitoral não é eficaz, pelo facto
das pessoas com capacidade de votação, dos diferentes distritos terem de se deslocar ao Porto ou a
Lisboa. Abordou ainda a questão da reversão das uniões de freguesias, que a acontecer deverá ser
feita até ao final do presente ano e não em março ou abril de 2021, dado que, em setembro se
realizam as eleições Autárquicas e em termos de gestão de candidaturas, arranjar candidatos para
14 ou no limite 20 freguesias, é certamente coisa bem diferente. ------------------------------------------------

O Senhor Vereador José Lima interveio para se congratular com o que foi dito pela Senhora
Vereadora Anabela Cardoso e o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, sobre a visita da Senhora
Ministra da Cultura ao Mosteiro de Santo André, considerando que esta visita foi um momento
histórico e que diz muito aos baionenses, dados os 900 anos da história do Mosteiro de Santo André
de Ancede. Sublinhou a realização do fim de semana gastronómico alusivo ao anho assado no
próximo fim de semana, com grande adesão por parte da restauração, esperando agora que as
pessoas visitem o nosso território no próximo fim de semana. Disse ainda que na reunião da
preparação desta iniciativa, em relação aos empresários dos vinhos, a situação não correu tão bem,
uma vez que as pessoas não apareceram, sendo que e apesar disso, os restaurantes servirão
essencialmente vinhos de Baião. A este respeito, acrescentou que a Câmara irá fazer uma oferta aos
restaurantes de Baião, de caixas de vinho de todas as marcas, de forma a que seja um benefício ao
adquirir os vinhos, quer para os produtores quer para a restauração. Acrescentou ainda que a
animação irá estar presente nos restaurantes aderentes, e percorrerá todas as Freguesias do
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a referir que se deve apostar em projetos de raiz, que
atraiam pessoas para Baião, de forma a dinamizar a economia local e sublinhou que, o que está a ser
feito ao nível da promoção do Concelho em articulação com outras entidades representativas dos
diferentes setores de atividade, é sem duvida o caminho certo para se obterem resultados positivos,
no curto e médio prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
teceu algumas considerações. Informou que no Concelho de Baião existe apenas um caso ativo de
Covid-19, contudo, reforçou que é preciso continuar a ter os cuidados devidos e que todos devem
passar a mensagem de que ao proteger-se está também a proteger a saúde dos outros. Em relação à
visita da Senhora Ministra da Cultura referiu que todos devem ficar satisfeitos, pois trata-se de uma
obra que envolve um grande investimento, mas também muito dignificará o nosso Concelho e que
será, sem dúvida, um dos polos de atração de visita a Baião. Sobre as estratégias de promoção do
Concelho que a Autarquia tem seguido, os resultados são os que referiu a Senhora Vereadora
Anabela Cardoso, muito positivos, o que mostra que o caminho é este, e, certamente será para
continuar. Sublinhou também a importância dos blogues que têm visitado o nosso território, na medida
em que são também formas de promoção do nosso Concelho, bem como os programas televisivos
que se irão realizar, mostrando Baião como um Concelho atrativo para visitar. Em relação ao projeto
referido pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, para o Rio Ovil e que também já foi abordado
noutras reuniões pela Senhora Vereadora Anunciação, disse que a Câmara está a trabalhar neste
projeto, sendo que a maior dificuldade, é como já disse várias vezes, a negociação com os
proprietários. Realçou que têm sido efetuados contactos, pelo que estamos muito focados neste
projeto que também irá envolver praias de outros Rios do Concelho, espera-se que hajam boas
notícias em breve. Sobre a situação financeira das Corporações dos Bombeiros disse que a Câmara
tem estado em contacto e muito recentemente se deslocou às instalações das mesmas, para proceder
à entrega de material de proteção individual. Salientou que, à partida, numa das próximas reuniões
serão apresentadas propostas de apoio para o estímulo ao voluntariado, dentro do que é possível para
a Câmara. Disse ainda que, as corporações apesar de nos últimos meses terem perdido alguma
receita, têm uma situação estável. Sobre as iniciativas que foram transformadas, trata-se de reinventar
os eventos de verão, que como todos sabem, em contexto de pandemia, não podem ser realizados
nos moldes dos anos anteriores, sendo que, não deixam de ser iniciativas que promovem o nosso
território e dinamizam a economia local, tal como o Senhor Vereador José Lima referiu. Relativamente
à questão levantada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre a forma de votação para as
Eleições da CCDRN, disse que estas não fazem parte das atribuições da Câmara, no entanto,
informou que vai ser possível votar nos Municípios. Sobre a reversão das freguesias, disse que
concordava com o que referiu o Senhor Vereador, salientando que a ser feita, deveria ter sido no início
deste mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, informou e convidou todos os Membros do Executivo para as
iniciativas e eventos de organização direta e indireta da Autarquia, que decorrerão no período
compreendido entre 25 de Julho e 8 de Agosto, nomeadamente: Noite de Fados na Praça Heróis do
Ultramar, Campelo, dia 25 de julho (sábado) às 21H00 com atuação de Abílio Costa e às 21H40 de
Cláudia Madur, destinada ao público em geral que pode assistir devendo efetuar a pré-reserva de
bilhetes pelo número 965 279 709, devido à lotação limitada a 150 lugares sentados; Fim de Semana
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do Anho Assado. Dias 1 (sábado) e 2 (domingo) de agosto, com dezanove restaurantes do concelho
que aderiram à iniciativa, devendo ser efetuada reserva junto dos restaurantes. Destinado ao público
em geral; Animação do Fim de Semana do Anho Assado, com a atuação de Álvaro de d` Kastro em
camião palco (trio elétrico), Santa Marinha do Zêzere – Gôve. Dia 1 de agosto (sábado) às 12H00, e
atuação de “Os Nau” em camião palco (trio elétrico), em Campelo. Dia 2 de agosto (domingo) às
12H00; Teatro “As Andanças do Senhor Fortes” pelo grupo Bai´O Teatro, dia 8 de agosto (sábado) no
Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere, com início às 21H30, destinado a todos os tipos de público
com lotação limitada a 150 lugares sentados, devendo ser efetuada pré-reserva de bilhetes pelo
número 965 279 709 (dias úteis das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00). ---------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Pedido de isenção do pagamento da taxa de RSU, no âmbito de medidas de carater
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 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 o
pedido de isenção do pagamento da taxa de RSU, no âmbito de medidas de carater económico –
COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de apoio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------3. Atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. ------------------

4. Transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião,
para efeito de incentivos à Criação de Gado Tradicional – Raça Arouquesa – 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 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 transferência de verba para a Associação
de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, para efeito de incentivos à Criação de Gado
Tradicional – Raça Arouquesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Cancelamento do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, Feira do Vinho Verde e das
Tasquinhas e Feira da Caça e do Arroz de Aba, no âmbito da pandemia do COVID-19 –
Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 o cancelamento do
Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas e Feira da
Caça e do Arroz de Aba, no âmbito da pandemia do COVID-19. ---------------------------------------------------

6. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da Contrapartida Municipal da
Operação Aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Reconstrução e
Ampliação do Auditório Municipal de Baião” – Aprovação das Cláusulas Contratuais e
Autorização para Celebração do Contrato – 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, aprovar as Cláusulas Contratuais e Autorização
para Celebração do Contrato referentes ao pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento
da Contrapartida Municipal da Operação Aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte
“Reconstrução e Ampliação do Auditório Municipal de Baião”. ------------------------------------------------------

7. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da Contrapartida Municipal da
Operação Aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Requalificação e
Execução dos Acessos Pedonais e Arruamentos na Área Envolvente ao Centro de Campelo
– Rua de Camões” – Aprovação das Cláusulas Contratuais e Autorização para Celebração
do Contrato – 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 as Cláusulas Contratuais e Autorização
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para Celebração do Contrato referentes ao pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento
da Contrapartida Municipal da Operação Aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte
“Requalificação e Execução dos Acessos Pedonais e Arruamentos na Área Envolvente ao Centro de
Campelo – Rua de Camões”. -------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Minuta de contrato entre o Município de Baião e os Clientes Exclusivos do Serviço de
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, a qual se dá por integralmente reproduzida
no anexo 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 minuta de contrato entre
o Município de Baião e os Clientes Exclusivos do Serviço de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. ----

9. Reconhecimento de Interesse Público Municipal – Alteração e Ampliação de Casa de
Habitação para o Hotel Rural de 5* e Muros de Vedação – 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 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 pedido de pedido de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal, da Alteração e Ampliação de Casa de Habitação para o Hotel Rural de 5*
e Muros de Vedação 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. --------------

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 14 da Reunião Ordinária de 23.07.2020
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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 ____________________________________
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