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ATA  N.º 01 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2021 

 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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, de com o Decreto da 

AR 104/XIV, que altera a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e aprova medidas excecionais e 

temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da 

doença 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 onze horas 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 23 de dezembro 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 participantes na reunião e interveio 

para deixar o registo de que, este ano e à semelhança de outras iniciativas, não teremos os 

tradicionais grupos dos Cantadores das Janeiras, nos moldes dos anos anteriores. No entanto, para 

dar sentido à continuação da tradição do Encontro de Cantadores das Janeiras, que todos os anos se 

realiza no Mosteiro de Santo André, em Ancede, a Câmara Municipal de Baião lançou um convite a 

grupos que habitualmente participam. Na Igreja Paroquial de Ancede foi feita uma gravação num 

ambiente controlado onde eram observadas as regras das autoridades de saúde e alguns grupos do 

concelho puderam honrar as tradições, realizando os seus cantares das janeiras. Informou que a 

gravação realizada vai futuramente ser difundida através das redes sociais do Município de Baião. 

Realçou a importância desta iniciativa, que para além assinalar a data é também uma forma de levar 

alguma alegria às pessoas que estão em confinamento, bem como forma de manter a nossa cultura e 

de relembrar os nossos costumes e tradições. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para deixar uma nota relativamente à 

assinatura do auto de transferência de competências na área da saúde, a qual foi formalizada numa 

videoconferência, através da internet, onde participaram, entre outros, o Presidente da Câmara 

Municipal de Baião, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, o Presidente da 

Administração Regional de Saúde do Norte, Carlos Nunes e a Diretora do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Baixo Tâmega, Teresa Moreno. Informou que, após assinatura deste acordo, a Câmara 

Municipal de Baião vai passar a realizar a manutenção das unidades de saúde (limpeza, arranjos 

exteriores, jardinagem, gestão de viaturas e seguros, entre outros) e do equipamento (não médico) 

existente no concelho e a integrar nos seus quadros de pessoal os assistentes operacionais. Disse 

ainda que a Câmara Municipal manterá a Unidade Móvel de Saúde como resposta de proximidade à 

população. Por fim referiu que a Câmara irá agora fazer um levantamento sobre o estado de cada uma 

das instalações de saúde do Concelho, bem como do estado de conservação e operacionalidade dos 

respetivos equipamentos transferidos, tendo convidado a ARS/ACES a indicar um representante 

nessas visitas de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e 

fez algumas considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, 

disse que na impossibilidade da realização da iniciativa nos moldes habituais, foi uma forma singela de 

assinalar a época do Cantar das Janeiras, ainda que, com um número muito reduzido de grupos 

participantes, foi uma forma de vivenciar as raízes e tradições do nosso Concelho. Em relação à 

intervenção dos Senhor Vice-Presidente da Câmara sobre a assinatura do auto de transferência de 

competências na área da saúde, referiu que a Câmara já tinha deliberado no sentido de aceitar as 

referidas competências, a assinatura do documento foi a forma de oficializar a transferência das 

mesmas. Lembrou que para esta aceitação, contribuiu a experiência que a autarquia já tem com a 

área da Educação, desde 2009. Destacou o facto de não haver dúvidas de que as competências já 

assumidas na área da Educação, se traduziram em ganhos evidentes quer para as famílias, quer para 

a comunidade escolar, apesar do aumento da despesa por parte da Câmara. Disse esperar que as 

transferências das novas competências venham acompanhadas de uma transferência adequada de 

recursos financeiros para a Câmara Municipal de Baião. Salientou que “estamos todos guiados pela 

vontade de fazer mais e melhor pela nossa comunidade”, apelando a todos os Vereadores, incluindo 

os da oposição, para que se vierem a ser interpelados pela população sobre o assunto, e 

nomeadamente em relação a alguma falha neste período de transição, possam assumir uma posição 

construtiva e esclarecedora. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para abordar a questão das vacinas da gripe que os 

Centros de Saúde tiveram que devolver e agora estão a ser ministradas sem qualquer critério. Disse 

que é inconcebível o que aconteceu, pois, alguns ACES contactaram a rede de farmácias a informar 

que tinham cerca de 900 vacinas para administrar, o que não se entende, uma vez que há cerca de 

duas semanas não haviam vacinas disponíveis. Referiu que não se percebe porque não mudam os 

critérios de administração, já que as pessoas com mais 65 anos já estão vacinadas, pediu desculpa 

pelo desabafo e deixa o registo. Terminou fazendo votos para que o processo da vacina da Covid-19, 

corra melhor e que não venham a ser utilizados os mesmos critérios da vacina da gripe. ------------------- 

 

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

Câmara referiu que em relação à vacina da gripe, é um processo externo à Câmara, uma vez que a 

sua intervenção foi apenas de apoio logístico. Disse que também ficou perplexo quando teve 

conhecimento de que ARSN tinha cerca de 37 000 vacinas da gripe que não foram ministradas, 

havendo pessoas para vacinar, devendo as mesmas terem sido afetadas a essas pessoas. Lembrou, 

contudo, que uma das razões de tal, será o facto de haver pessoas que, tendo direito à vacina, não a 

quiseram utilizar. Relativamente ao processo da vacina da Covid-19, disse que inicialmente houve 

uma indefinição nos critérios de prioridade, mas agora está tudo bem encaminhado, e por isso, espera 
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que na segunda e terceira fase da vacinação tudo seja mais claro, sendo que, o que depender do 

apoio por parte da Câmara, tudo será disponibilizado. ----------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio para dizer que em relação ao auto de 

transferência de competências na área da saúde, está um pouco apreensiva pelo facto do processo de 

assinatura surgir de surpresa e a Autarquia ter de assumir essa responsabilidade já no mês de janeiro. 

Perguntou se está tudo definido e se a Câmara se está a organizar ao nível da sua estratégia, uma 

vez que haverão grandes transformações, e mesmo, se o pacote financeiro irá acompanhar as 

respetivas despesas. Lembrou que a saúde neste momento tem que ser uma prioridade, uma vez que 

o momento que o País está a passar ao nível da saúde não é fácil, defendendo que para este 

processo de transferência de competências, tudo terá que estar bem definido. -------------------------------- 

Na sequência da intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, o Senhor Presidente da 

Câmara disse que é importante lembrar que a decisão de aceitação destas competências foi alvo de 

deliberação, quer por parte da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, e que o protocolo 

que define a transferência de competências é conhecido e foi votado, constando também do mesmo o 

momento em que ela ocorreria, sendo que, a legislação refere como limite o mês de dezembro de 

2020, para entrar em funcionamento em janeiro de 2021. Voltou a referir que o conteúdo do protocolo 

é conhecido, tendo 2 ou 3 questões fundamentais, que se prendem com a manutenção dos edifícios, a 

questão da gestão do pessoal da carreira de Assistente Operacional, bem como a questão dos 

equipamentos, nomeadamente viaturas ou ar condicionado. Acrescentou que aquilo em que a Câmara 

não possa dar uma resposta com recurso a meios próprios, recorrerá a uma prestação de serviços 

externos. Terminou dizendo que a Câmara encontrará as soluções para o que possa surgir, sendo 

que, neste momento, o grande foco na área da saúde, será a gestão das situações causadas pela 

pandemia da Covid-19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente voltou a intervir para dizer que a transferência de competências e respetivas 

responsabilidades das partes estão definidas no protocolo, realçando que, pela experiência que tem 

na área da educação, a proximidade ao centro de decisão para a resolução mais célere dos problemas 

faz aumentar os pedidos, sendo certo que este esforço, de pessoal e financeiro, reverte sempre para a 

melhoria da capacidade de resposta aos utentes. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Atribuição de apoio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro – 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 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, ratificar a atribuição de apoio ao Centro Social de 

Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. A título 

excecional e atendendo às medidas de contingência no âmbito do COVID-19, as propostas e os 

documentos anexos serão assinados somente pelo Senhor Presidente da Câmara, sendo que, a ata 

em minuta será assinada, apenas, pelo Presidente da Câmara e por quem a secretariou. ------------------ 

 

 

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 12H30 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,  

 

_____________________________________________ 

  

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


