CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

MINUTA DA ATA N.º 12

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2020
Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 -------------------------------------------------------------------------------------------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.-------------------------------------------------------Ausências: Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de falecimento do seu familiar,
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 09 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o
registo dos contactos que foram feitos, aquando da sua visita conjunta com o Senhor Presidente da
Câmara a Lisboa, no passado dia 18 a Lisboa, nomeadamente, a reunião com a responsável máxima
do INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, Elisabete de
Carvalho. No âmbito da aprovação do Programa de Estabilização Económica e Social, por parte do
Governo e atual contexto de adaptação da administração pública e de diferentes organizações à
pandemia COVID-19,

o município de Baião informou aquela entidade que está disponível para

colaborar com o instituto, a qual poderá passar por criar em Baião espaços de trabalho
descentralizado (co-work) ou ações de formação que o INA queira promover de forma descentralizada.
Nesse sentido, a Autarquia formalizou o convite aos responsáveis do INA para que possam visitar o
concelho de Baião e assim possam conhecer os diferentes equipamentos e espaços que poderão
acolher iniciativas daquela natureza. Ainda em relação a esta deslocação a Lisboa informou que
também visitaram o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde se reuniram com o Diretor Geral do
Livro, Arquivos e Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda, tendo ainda participado no encontro, o
Presidente da Assembleia Municipal de Baião, José Luís Carneiro. Disse que a Torre do Tombo possui
inúmeros documentos centenários e livros medievais que oferecem dados e informação de grande
valor histórico sobre o Mosteiro de Santo André de Ancede, visto que o mosteiro situado no concelho
de Baião era um dos mais importantes sob a alçada da Ordem de São Domingos de Lisboa. Sublinhou
que o acesso a estes documentos é muito importante para enriquecer o livro “Baião – em Torno do
ano 1000”, cuja elaboração está a cargo do investigador António Lima. Por último disse que à
semelhança dos anos anteriores, a Câmara vai promover mais uma vez e em parceria com o Instituto
Português do Desporto e Juventude o programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
2020”. Este programa, direcionado aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos,
tem como objetivo promover práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos
ecossistemas, através da sensibilização e da preservação contra os incêndios florestais e outras
catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.
Acrescentou que este ano a iniciativa vai mais além, uma vez que para além da preservação da
natureza e da floresta, a Câmara pretende colocar em prática através do programa “Patrulha Baião”,
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que conta com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Baião e dos Bombeiros Voluntários de
Santa Marinha do Zêzere, em que os jovens vão poder contribuir para a preservação dos
ecossistemas do concelho através da recolha de lixo acumulado no percurso que fazem até chegarem
ao ponto de vigia que lhes está definido. Terminou dizendo que se os Senhores Vereadores
conhecerem jovens interessados em concorrer, os mesmos poderão apresentar a sua candidatura. ---

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra para pedir esclarecimentos sobre a
realização de testes à COVID19 nos lares do concelho. Perguntou se houve ou não testagem aos
utentes e novamente aos funcionários e em caso negativo quais as razões que assistiram a essa
decisão. Solicitou informação em relação às iniciativas do município previstas para os meses de julho
e agosto, assunto por si já abordado em reuniões anteriores. Disse que importa sublinhar a sua
preocupação, pelos resultados que estão a ser divulgados pela DGS e que mostram que a situação é
tudo, menos cor de rosa. Salientou que é notório que com o abrandamento das medidas restritivas, o
número de infetados está a aumentar, como era expectável, o que obriga em seu entender a um maior
acompanhamento e fiscalização pelas entidades.

Salientou que as ações de sensibilização são

importantes, mas é preciso fazer cumprir a lei, nomeadamente no que diz respeito a ajuntamentos,
distanciamento social e uso de máscara. Referiu que as camadas mais jovens, têm tido alguma
resistência no cumprimento das normas de segurança, pelo que, deve ser utilizada uma comunicação
mais assertiva, por forma a chegar a esta população. -----------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio para transmitir ao Senhor Presidente da Câmara
que após visualizar uma foto do Rio Teixeira, publicada na página do município de Baião, disse que é
sem dúvida uma bela paisagem, e, por que não pensar na beleza que o Rio Ovil nos pode oferecer.
Destacou que a beleza deste rio se encontra escondida por detrás dos arvoredos e que no mínimo
deveria ser limpo. Acrescentou que Baião é um concelho turístico, que oferece com qualidade vários
tipos de estadias (hotéis, casas de turismo rural, alojamento local) e que necessita de oferta, para que
as pessoas venham e tenham o que fazer e o que visitar. Sugeriu repensar o potencial deste rio,
aproveitando os fundos de apoio que se destinam ao desporto e lazer, enriquecendo, assim, a oferta
paisagística do nosso concelho tanto para as pessoas que cá vivem, como para aqueles que nos
visitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e começou por abordar o que
aconteceu em termos da área do Covid-19, na ADC situada no Marco de Canaveses que entretanto
encerrou, louvando todo o trabalho que foi feito, sem o qual não teríamos conseguido o importante
apoio aos munícipes dos 2 concelhos, nem minorar os resultados causados pela pandemia. Informou
que aquilo que está previsto ao nível da linha de apoio social criada no âmbito do Covid-19, é que a
mesma irá ser desligada no próximo dia 26 de junho. No entanto, ao nível de Baião, as pessoas
continuarão a ter o mesmo apoio, através de uma linha que será assegurada pelos Serviços Sociais
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da Câmara. No sentido de responder à questão levantada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia
sobre a testagem dos utentes dos Lares, informou que se realizou recentemente uma reunião por
videoconferência, em que participou juntamente com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, o
Presidente do Centro Social de Santa Cruz do Douro, o coordenador da Proteção Civil e a Delegada
de Saúde Publica de Baião, solicitada por esta, onde foram colocadas duas hipóteses sobre as verbas
cativadas para Baião. Uma seria serem já testados os utentes dos lares, apesar de não haver
felizmente nenhum registo de qualquer contágio nos 3 lares do Concelho. A outra hipótese seria
guardar a verba para a realização de testes se surgir algum caso ou na próxima época gripal OutonoInverno, altura em que se fala numa eventual segunda vaga da pandemia. A Técnica de Saúde,
defendeu que, neste momento de acalmia, poderia ser mais vantajoso fazer os testes no final de
outubro. Assim e tendo os Senhores Presidentes das IPSS’s concordado que a verba ficaria cativa
para este efeito, ficou o acordo estabelecido de que os testes serão realizados no próximo OutonoInverno, caso não se verifique essa necessidade antes, com o aparecimento de casos de infeção.-------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia agradeceu a informação dada pelo Senhor Vice-Presidente
da Câmara e disse que respeita naturalmente o que foi decidido pelos participantes na referida
reunião. A sua preocupação e entendimento vai no sentido de estarmos a assistir a um aumento de
novos casos em lares, pelo que, a testagem atempada é importante, independentemente de haver ou
não casos positivos conhecidos e de espelharem a realidade no momento. Lembrou os doentes
assintomáticos como um fator de risco acrescido. Mais referiu o facto de estarmos a assistir ao
levantamento de algumas medidas restritivas em geral, o que pode levar a uma maior dificuldade no
cumprimento dos Planos de Contingência, a título de exemplo referiu o reatar das visitas.
Relativamente às verbas destinadas à execução dos testes, referidas pelo Sr. Vice-Presidente, disse
que as mesmas devem ser utilizadas de acordo com as necessidades do momento, afastando a
hipótese de serem encaradas numa lógica economicista. ------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente da Câmara lembrou que quem coordena localmente o plano de combate à
pandemia é a Delegada de Saúde e que as outras entidades, incluindo a câmara, são parceiras, sendo
que da audição dos responsáveis pelas IPSS’s e com base na informação técnica, optaram por esta
decisão. Referiu ainda que a questão da verba disponível não é uma questão de menor importância,
pois caso venha a ser necessário, a oportunidade de resposta será imediata, dado que a verba existe
e está a disposição da Delegada de Saúde de Baião, Dado que até hoje, felizmente e por mérito dos
dirigentes e funcionários dos Lares, ainda não aconteceu nenhum caso de infeção, foi entendido que
não será vantajoso realizar testes sem nenhum sinal de alerta, dada a fiabilidade dos mesmos se
reduzir ao dia em que é realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------
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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 à audiência com a Diretora do INA,
abordada pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso, disse que no atual contexto de adaptação da
administração pública e de diferentes organizações à pandemia COVID-19, a autarquia baionense
está disponível para colaborar com este instituto, no sentido de, tal como referiu a Senhora Vereadora
Anabela, vir a criar em Baião espaços de trabalho descentralizado (co-work) ou ações de formação
que o INA queira promover de forma descentralizada. Seria assim uma forma de apoiar medidas mais
voltadas para as empresas e para a economia, as quais, depois, se poderão refletir de forma direta ou
indireta nas famílias. Acrescentou que a Câmara está muito atenta a todas as possibilidades e
medidas que estão em cima da mesa para fazer face às dificuldades atuais no contexto de pandemia
em que estamos, mas também em termos do futuro. Sobre a quebra que se verificou nos últimos
meses ao nível do turismo, referiu que a Câmara tem vindo a trabalhar em medidas muito concretas
de promoção do nosso território, referindo, nomeadamente os contactos estabelecidos com várias
estações televisivas com esse propósito. Acrescentou que esta promoção é essencial, e no que
depender da Câmara tudo será feito, sempre no sentido de valorizar o nosso território. A este respeito,
salientou que os resultados da promoção que tem sido feita são visíveis, tanto mais, que tem
conhecimento de vários operadores turísticos do nosso concelho com taxas de ocupação muito altas
de há umas semanas e esta parte e, pelo menos, até setembro. --------------------------------------------------Em relação à questão da testagem dos utentes dos lares, abordada pelo Senhor Vereador Miguel
Dinis Correia reiterou tudo o que foi dito sobre o assunto pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara,
apenas acrescentou que os resultados em Baião são os melhores desde que começou a pandemia e
tem corrido bem com ajuda de todos, alertando que apesar disso, é preciso que todos continuem muito
atentos e a manter os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, sendo que, as pessoas
não se devem deixar levar pela demagogia e até por algum populismo. Sublinhou, mais uma vez, o
trabalho, desenvolvido pela Senhora Delegada de Saúde, o seu empenho e a forma assertiva com que
tem assumido as suas responsabilidades, bem como a boa articulação e respeito com todos os
intervenientes nesta situação de pandemia. No que se refere à realização das atividades e eventos
previstos para o Verão, informou que a Autarquia ainda não tomou qualquer decisão, estando por isso
a ser avaliada a situação e a aguardar a forma como evolui a pandemia. Destacou que gostaria que as
condições evoluíssem favoravelmente, para que pudessem ser realizadas algumas iniciativas o
Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, o Encontro concelhio de Emigrantes, a Feira do Vinho
verde e das Tasquinhas de Santa Marinha do Zêzere e, sobretudo, as Festas Concelhias. No entanto,
no momento atual é difícil garantir que os referidos eventos se possam vir a realizar. Deve aguardar-se
mais uma ou duas semanas e reavaliar-se, auscultando, também a Comissão Municipal de Proteção
Civil. Ainda referente à realização de eventos de Verão, informou que provavelmente não irá ser
realizada a Prova de Motonáutica, apesar da Câmara ter apresentado uma candidatura para o efeito,
ao Turismo de Portugal. Os últimos contatos que tem mantido, nomeadamente com a senhora
Secretária de Estado do Turismo, vão no sentido de concluir que todos os grandes eventos, com
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concentração de pessoas, estão a ser cancelados e que todos os apoios do Governo estão muito
voltados para o apoio à manutenção dos postos de trabalho, às empresas e às famílias. Relativamente
aos resultados da pandemia de Covid-19, a nível nacional, disse que é preciso que todos estejam
focados, referindo a responsabilidade do Governo, das autoridades de saúde e de segurança, mas
não esquecendo uma outra responsabilidade maior, que é a de cada cidadão. E que só se consegue
passar a mensagem aos cidadãos se eles quiserem ouvir, o que nem sempre acontece. ------------------Relativamente á intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, disse que compreendia
perfeitamente o seu desejo, reiterando que também é seu, tal como é do conhecimento de todos,
várias vezes já abordou este assunto em reuniões de Câmara. Destacou que a Câmara anda há já
vários anos, a ver se encontra uma solução que permitisse um percurso pedonal ao longo de todo o rio
Ovil, em articulação com os respetivos senhores Presidentes de Junta. Contudo, não tem sido fácil a
abordagem, ou identificação ou autorização de alguns dos proprietários dos terrenos. Perante estes
condicionalismos, apelou aos conhecimentos de todos os Senhores Vereadores, para que, podendo,
ajudem a resolver o problema da cedência de terrenos, e, desta forma contribuírem também para que
este projeto, tão desejado por todos, possa vir a ser uma realidade. ----------------------------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia voltou a intervir para dizer que em relação à testagem dos
utentes dos Lares, não se trata de demagogia nem critica, a testagem funciona como medida
preventiva e com ela, podem evitar-se mais contágios e mortes associadas. Realçou que respeita a
informação dada pelo Senhor Vice-Presidente, dizendo que se trata de estratégias diferentes para
abordar o mesmo problema, sendo que, o futuro dirá qual o caminho mais eficaz a seguir. De uma
forma saudável, respeita os diferentes pontos de vista sobre esta matéria, até porque, as incertezas
continuam a ser muitas. Sobre a incerteza da realização das atividades e eventos de verão, disse que
é necessário pensar bem, acompanhar o evoluir da situação e decidir em conformidade, sempre com
sentido de responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 19/2020 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 19/2020. -------------------2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 20/2020 – 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 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 no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 20/2020. -------------------3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 21/2020 – 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 no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 21/2020. -------------------4. Abertura de procedimento concursal por tempo indeterminado – 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 abertura de procedimento concursal por
tempo indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Atribuição de apoio à Comissão de Fábrica da Paróquia de Loivos da Ribeira – 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
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 à Comissão de
Fábrica da Paróquia de Loivos da Ribeira. -------------------------------------------------------------------------------6. Cedência de utilização de espaço público – Praça Eça de Queiroz à Academia de Dança –
Liliana Castro – 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 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
cedência de utilização de espaço público – Praça Eça de Queiroz à Academia de Dança – Liliana
Castro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Minuta da segunda adenda ao contrato do procedimento de concurso público da empreitada
de “Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Stº André de
Ancede – 3ª Fase”. Procedimento Nº 08/2019 - EOP – Proposta Atribuição de apoio no âmbito
do Fundo Social de Baião – Processo 19/2020 – 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
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 minuta da segunda adenda ao contrato
do procedimento de concurso público da empreitada de “Conservação e Restauro do Complexo
Arquitetónico do Mosteiro de Stº André de Ancede – 3ª Fase”. Procedimento Nº 08/2019 – EOP. -------8. 3ª Alteração Modificativa ao Orçamento para o Ano de 2020 – 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 3ª Alteração Modificativa ao Orçamento
para o Ano de 2020 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 16H30 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,

_____________________________________________
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