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ATA  N.º 06 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de Março de 2021, 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 Presidente da Câmara, Dr. Paulo Pereira, por não 

ter participado 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 Cardoso cumprimentou todos os presentes na reunião e 

interveio par deixar o registo sobre a celebração do Dia do Município, 24 de março, que este ano 

devido à pandemia COVID-19, não é possível comemorar de forma presencial. Para colmatar essa 

ausência, será lançado hoje, às 21H00, nas redes sociais do Município de Baião, um vídeo que 

proporciona uma verdadeira viagem pela história deste espaço territorial. Trata-se de um documento 

audiovisual que nos vai permitir saber mais sobre a história de Baião, contando com testemunhos de 

investigadores e reprodução de documentos históricos. -------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para prestar algumas informações importantes 

sobre o ponto de situação do processo de vacinação da COVID-19. Referiu que até hoje, foram 

administradas 1350 vacinas a pessoas com idade de mais de 80 anos e maiores de 50 anos com 

doenças associadas, não estando incluídas nestes números as vacinas administradas aos 

profissionais de saúde e aos bombeiros. Acrescentou que, ainda esta semana, serão aplicadas mais 

430 vacinas. Mais informou que neste processo de vacinação foram transportadas pelos serviços da 

Câmara, em articulação com as Juntas de Freguesia, cerca de 50 pessoas. Disse ainda que uma 

empresa baionense da área das telecomunicações, que irá abrir brevemente instalações no nosso 

Concelho, ofereceu cinco computadores para serem entregues aos três Agrupamentos de Escolas, 

destinados a alunos carenciados. Enalteceu e agradeceu o gesto solidário deste empresário, dizendo 

que “é com pessoas desta sensibilidade social e generosidade que podemos garantir uma maior 

coesão social e apoio aos mais carenciados, sobretudo em tempos de dificuldade, como os que 

atravessamos, ajudando assim, a que nenhum aluno seja discriminado ou fique para trás”. ---------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar nota da realização da Feira do Fumeiro e do Cozido à 

Portuguesa que ocorreu recentemente, dizendo que ainda não tem dados concretos, uma vez que 

este ano o evento foi realizado em parceria com a Dólmen e a AEB, por enquanto, há o feedback da 

satisfação por parte dos produtores, esperando, por isso, que os dados lhes cheguem nos próximos 

quinze dias, que posteriormente os transmitirá.  ------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

 
1. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o aluno, Lúcio José Monteiro Rocha – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 o protocolo de formação em contexto 

de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o 

aluno, Lúcio José Monteiro Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, 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 o pedido de isenção de 

taxas de operações urbanísticas e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------ 

3. Concurso Público – Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de 

Santo André de Ancede 3ª Fase – Revisão de preços – 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, aprovar a proposta de revisão de preços, referente 

ao Concurso Público para a Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo 

André de Ancede 3ª Fase. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde de Baião – 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 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 Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde de Baião. -------------------------------- 
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5. Constituição da equipa para a Igualdade na Vida Local, prevista no Protocolo de 

Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação, assinado entre a Comissão para 

Cidadania e a Igualdade de Género (CIC) e o Município de Baião – 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 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 constituição da equipa para a Igualdade na Vida Local, prevista no Protocolo de Cooperação 

para a Igualdade e a Não Discriminação, assinado entre a Comissão para Cidadania e a Igualdade de 

Género (CIC) e o Município de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Alteração ao Mapa de Pessoal para 2021 – 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 a alteração ao Mapa de Pessoal para 2021 

e 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 15H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 ________________________________________ 


