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ATA  N.º 21 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Aos onze dias do mês de novembro 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 da 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  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 28 de outubro 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes na pessoa do Senhor 

Presidente e interveio para deixar o registo de algumas notas importantes, nomeadamente, a 

realização de mais uma “Conversa de Pais” na Internet, no próximo dia 26 de Novembro, entre as 

21H00 e as 23H00, através da plataforma Zoom, tendo como oradora a Educadora Social e Mediadora 

de Conflitos em Contexto Escolar do Agrupamento de Escolas de Pedrouços, na Maia, Tânia Barros. 

Esta palestra é dirigida a pais, professores, encarregados de educação e outros membros da 

comunidade educativa e tem por objetivo partilhar informação, trocar experiências e pontos de vista 

sobre educação, que neste tempo de pandemia trouxe novas interrogações, e envolver os pais e a 

comunidade educativa na promoção do sucesso escolar. Esta iniciativa está inserida na estratégia do 

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE-TS), promovido pela 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e com o envolvimento da Câmara Municipal de Baião. 

A atividade Conversa de Pais visa uma aproximação efetiva às famílias, procurando aumentar o 

envolvimento destas na vida escolar dos seus educandos, contribuindo também para um maior 

conhecimento sobre as práticas escolares. Informou que em relação aos transportes escolares, 

solicitou à Delegada de Saúde Local, juntamente com a Proteção Civil e a ajuda de dois colaboradores 

do setor da educação da autarquia, fazerem o acompanhamento dos circuitos dos transportes 

escolares, no sentido de serem verificadas as condições de segurança, bem como a lotação das 

viaturas e respetivos limites. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra e na pessoa do Senhor Presidente da 

Câmara cumprimentou todos os presentes. Começou para abordar a situação preocupante que se vive 

no Hospital Padre Américo, hospital de referência para o nosso Concelho e Concelhos vizinhos, dando 

especial enfase à situação de pré rutura que se vive nos serviços de internamento e cuidados 

intensivos. Fez uma breve referência aos números da pandemia, quer a nível nacional, quer no 

Concelho, situação muito preocupante, com tendência de agravamento a curto prazo, sendo que 

Baião não escapou ao flagelo, apresentando aproximadamente 390 infetados por 100.000 habitantes, 

muito acima dos valores de referência. A este propósito lamentou que medidas como o uso obrigatório 

de máscara e a despistagem recorrendo a testes rápidos, só agora tenham sido implementados pelo 

Governo. Relativamente à situação da hotelaria/restauração, disse ver com muita apreensão o futuro 

do setor, ainda mais com as novas restrições, agora anunciadas. As medidas compensatórias para o 

setor serão insuficientes para salvar muitas das empresas ligadas a este setor. Por último, fez um 

veemente apelo ao Governo, para que, de uma vez por todas seja claro e firme nas medidas impostas 

neste estado de emergência, sob pena, de uma vez mais, ter colocado os portugueses numa situação 

dúbia sobre o que podem ou não fazer. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Vice-Presidente voltou a intervir para informar que a Câmara enviou à Senhora Delegada de 

Saúde de Baião e ao Coordenador da Proteção Civil, os horários e recursos humanos para o 

desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular, no sentido de se pronunciarem sobre o 

assunto. Acontece que a Senhora Delegada de Saúde emitiu um parecer em que aconselha a 

suspensão destas atividades durante três meses. Informou ainda que perante tal situação, a Câmara 

comunicou à DEGESTE que está a cumprir com o determinado, sendo que, em janeiro será reavaliada 

a situação, e posterior retoma das atividades, se as condições de segurança assim o permitirem. ------- 

 

No seguimento da intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, o Senhor Vereador José 

Lima usou da palavra para se referir à questão do problema da restauração, como o setor mais 

afetado pela pandemia. Disse que o Estado irá compensar a restauração em função do que será 

perdido, considerando esta como uma boa medida, sendo que, esta ajuda será calculada com base no 

e-fatura. Insistiu que é verdade que este setor tem sido muito castigado, mas lembrou que também 

outros setores noturnos, como bares e discotecas têm sido bastante afetados. Alegou que, “não se 

pode matar o mercado, mas se não tivermos saúde não precisamos do mercado”, daí que tenha de 

haver alguma contenção nas críticas que muitas vezes se fazem de forma infundada. Relativamente à 

questão da utilização dos testes rápidos disse que concordava, mas que é preciso reconhecer que 

nem sempre é fácil tomar determinadas decisões. Voltou a referir que o Governo tem tomado boas 

medidas, no que concerne ao apoio às empresas. --------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a intervir para dizer que os Vereadores do PSD se 

congratulam e consideram a compensação à restauração, uma boa medida, no entanto, esperam que 

o apoio correspondente, chegue efetivamente a tempo para ajudar em tempo útil, uma vez que as 

empresas precisam de entrada rápida de dinheiro nas suas tesourarias. Disse esperar que não 

aconteça como no Lay-off, no início da pandemia, processo que se tornou muito complicado. Terminou 

dizendo que fica o desejo e a certeza de que vamos todos continuar a trabalhar na constatação de 

factos e alertas e defender o nosso País. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima voltou a usar da palavra para referir que a questão do Lay-of foi o mais 

clara possível, funcionou de forma correta e em pleno, sendo que as queixas vêm só das empresas 

que não tinham a sua situação regularizada para com o Estado. Espera assim, que o processo da 

compensação à restauração funcione da mesma forma. -------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e 

fez algumas considerações. Referiu que em relação às intervenções dos Senhores Vereadores José 

Lima e Miguel Dinis Correia, a Câmara não tem ação direta nestas matérias. No entanto, disse que 

relativamente à situação do Hospital Padre Américo e apesar de não depender do Município, é 

verdade que este hospital estará subdimensionado, nomeadamente no que diz respeito às urgências, 
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e que não é de agora. Contudo é preciso não esquecer o bom trabalho que tem vindo a desempenhar 

ao longo do tempo, e muito particularmente em contexto de pandemia, sobretudo numa zona do país 

que tem sido muito atingida. Disse que também que vem sendo afirmado que a maior taxa de contágio 

tem a ver com o seio familiar, nomeadamente em festas como batizados, casamentos, vindimas ou 

convívios. Por isso, alertou mais uma vez para a responsabilidades de todos em seguir as 

recomendações da DGS, sendo que se todos fizerem a sua parte, estão a proteger a sua saúde e a 

dos outros. Em relação à situação do Hospital Padre Américo, disse que tem conhecimento que a sua 

Administração tem estado a fazer um esforço enorme, enfrentando um desafio muito grande, bem 

como os cerca de 2.200 colaboradores que lá trabalham, que precisam de mensagens de estímulo, 

conforto e de solidariedade, e não de críticas gratuitas, muitas vezes injustas e infundadas, tantas 

vezes veiculadas em alguns meios de comunicação. Lembrou que estamos numa região com grande 

pressão e tomar decisões neste contexto não é um processo fácil para ninguém. Sobre o estado de 

emergência, disse que em caso de dúvida não se podem nem devem alimentar determinados 

comentários, mas sim, ajudar no esclarecimento da verdade, sobretudo aos menos informados. 

Referiu ainda que, em Baião e relativamente aos problemas causados pela pandemia, tudo correu 

mais ou menos bem até determinada altura, dizendo que “somos nós e a nossa circunstância”. No 

entanto, em Baião a certa altura também surgiram situações de pressão, através da identificação de 

alguns surtos, os quais foram circunscritos atempadamente. Assim, nunca é de mais enfatizar que 

tomar decisões sob pressão não é fácil para ninguém, mas criticar essas mesmas decisões é 

certamente um processo bem mais fácil do que se colocar no lugar de quem decide. Lembrou que em 

Baião tem havido uma forte articulação entre as entidades envolvidas, no sentido de todos se 

esforçarem para alcançar os melhores resultados e essa boa articulação com certeza tem feito toda a 

diferença. Mas, também é preciso não esquecer que cada vez mais há uma pressão maior e o papel 

principal cabe a cada um, fazendo sempre o seu melhor. Sobre a realização dos testes rápidos, disse 

que acredita nas instituições e se só estão a ser utilizados agora, é porque haverá razões para tal. 

Acrescentou que a senhora Delegada de Saúde de Baião, bem como os restantes profissionais, têm 

estado a fazer um esforço sobre-humano para lidar com uma situação para a qual ninguém estava 

preparado. Relembrou que todos devemos estar atentos e focados, porque as pessoas esperam dos 

políticos e doutras entidades serenidade e medidas práticas dentro do melhor possível, sendo que as 

mesmas têm estado a reagir a uma situação que é desconhecida de todos quer a nível nacional, quer 

mundial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima voltou a intervir para dizer que concorda com as medidas que têm sido 

tomadas, atendendo a regras muito rígidas todos temos de cumprir. Mas em função das 

circunstâncias, Baião tem estado mais ou menos bem. --------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, disse que em relação ao Hospital Padre Américo, quer que 

fique bem claro que não está em causa o trabalho do Dr. Carlos Alberto, mas sim ações que deviam 

ter sido tomadas atempadamente ao nível do Ministério da Saúde. ------------------------------------------------ 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara prestou o devido reconhecimento aos agentes locais pelo seu 

desempenho e à forma como estas entidades se têm empenhado nesta luta. Referiu também que, 

naquilo que é a estratégia do Município ao nível da proteção civil, passará pela continuação das ações 

de sensibilização e de informação que têm sido feitas, no sentido de alertar a população para o 

cumprimento das regras da DGS. A este respeito, disse ainda que o Município irá solicitar aos 

responsáveis locais dos partidos políticos, a cedência de outdoors de que possam dispor para a 

colocação de informação no âmbito da Covid-19, em todas as freguesias do concelho. --------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2020 assumidos ao abrigo da Autorização 

Prévia Genérica de 30.11.2019, concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento   

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 tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Escola de Música da Casa do Povo de Campelo – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do 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 cedência do Auditório 

Municipal à Escola de Música da Casa do Povo de Campelo. ------------------------------------------------------- 

 

3. Adesão à ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais – 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, a proposta de adesão à ANAM – Associação 

Nacional das Assembleias Municipais e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------- 
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4. Minuta de protocolo entre o Município de Baião e a Entidade Publica MOBI-E – 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 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 minuta de protocolo entre o Município de 

Baião e a Entidade Publica MOBI-E. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Minuta de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de 

Natação – 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 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 minuta de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de 

Natação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Byonritmos 

Associação Juvenil – 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 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 a minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Byonritmos 

Associação Juvenil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Normas provisórias de concessão de apoio financeiro destinado ao Fomento da Produção 

Pecuária de Ovinos e Caprinos – 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 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 

normas provisórias de concessão de apoio financeiro destinado ao Fomento da Produção Pecuária de 

Ovinos e Caprinos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Descentralização Administrativa – Transferência de competências para os Órgãos 

Municipais e para as Entidades Intermunicipais no domínio da Ação Social – 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 
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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 proposta de descentralização administrativa para a transferência de competências para os 

Órgãos Municipais e para as Entidades Intermunicipais no domínio da Ação Social. A Câmara mais 

deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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 16H10 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 EM EXERCÍCIO,  
 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


