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MINUTA DA ATA  N.º 15 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

Aos onze  dias do mês de agosto 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. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. José Fernando Pinho da Silva ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia -------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participaram ainda nesta reunião, o Senhor 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 julho 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 participaram na votação os Senhores Vereadores Henrique Gaspar Ribeiro e Maria 

da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, por não terem 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. ------------------------------------------------------ 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Este período teve início com o Senhor Presidente da Câmara a propor aos Senhores Vereadores, que 

por conveniências dos serviços a hora de início (14H30) da Reunião de Câmara de 8 de setembro de 

2001, fosse adiada para as 17H00 do mesmo dia. Todos os Senhores Vereadores concordaram que a 

Reunião de Câmara de 8 e setembro de 2001, se inicie às 17H00. ------------------------------------------------ 

 

A Senhor Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o 

registo das atividades que decorreram na semana passada, nomeadamente o Byonritmos e a Semana 

da Juventude. Agradeceu e reconheceu o trabalho de todos os envolvidos nestas iniciativas, as quais 

foram um grande sucesso, com lotação esgotada em todos os espetáculos e enalteceu o sentido de 

responsabilidade de todos no cumprimento das regras de segurança recomendadas pela DGS. Depois 

informou que à semelhança do ano anterior, a Animação de Verão no concelho de Baião, está de 

regresso com o apoio das Autarquias de Freguesia locais e terá os primeiros concertos em Ancede e 

em Santa Marinha do Zêzere, com os grupos baionenses “Barro Negro” e “Andarilhos”. Na vila de 

Baião terá lugar no dia 28 de agosto um concerto de música clássica proporcionado pela Orquestra 

“Ópera na Academia e na Cidade” (21H30 na Praça D. Manuel de Castro). A entrada para os estes 

eventos é gratuita, mas é obrigatória a reserva, que deverá ser efetuada via telefone, obedecendo 

sempre às diretrizes da Direção-Geral de Saúde. No sábado, dia 14, pelas 22H00, no Centro Cívico de 

Ancede, os “Barro Negro” vão interpretar um conjunto de temas da sua autoria e reinterpretar canções 

de tradição duriense e galaico-portuguesa, num cruzamento entre as raízes históricas e a tradição 

oral, baseada na herança cultural da região do Tâmega e Sousa. Na sexta-feira, dia 20, também às 

22H00, mas no Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere, será a vez dos “Andarilhos”, que estão 

prestes a completar a terceira década desde a sua criação. Através das suas vivências e experiências 

e do contributo coletivo dos diferentes integrantes, criam músicas originais associadas ao Douro, aos 

seus ritmos, tradições e melodias. Com atuações temáticas diversificadas, com base na etnografia e 

nos instrumentos tradicionais, interpretam e recriam temas que fazem parte da identidade musical 

portuguesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para informar que reuniu o Conselho Municipal 

de Educação de Baião,  no passado dia 2 de agosto, no Auditório Celeste Ribeiro da Escola Básica e 

Secundária de Baião, onde estiveram presentes representantes da Câmara Municipal de Baião, dos 

Agrupamentos de Escolas do concelho, da GNR, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da 

Assembleia Municipal, das Autarquias de Freguesia, das instituições de solidariedade social, da 

Segurança Social e dos Serviços de Saúde. Disse que foi presente a discussão o Plano de 

Transportes Escolares para o ano letivo 2021 / 2022, o qual prevê 66 circuitos para transportar 

diariamente 948 alunos, bem como a Revisão da Carta Educativa, tendo estes dois documentos obtido 
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o parecer favorável por unanimidade dos conselheiros. Referiu que o intuito da Carta Educativa, 

enquanto documento orientador das políticas educativas municipais para a próxima década, é 

assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino básico e 

secundário, para que, em cada momento, as ofertas educativas disponíveis respondam à procura 

efetiva existente, aos anseios dos alunos e às necessidades das famílias. Manifestou ainda agrado 

pelo facto de o balanço do ano letivo que agora terminou ser muito positivo, apesar de todas as 

contingências provocadas pela pandemia, tendo juntos conseguido ultrapassar as dificuldades e 

cumprir aquilo a que nos propusemos no início do ano. Deixou uma palavra de agradecimento aos 

encarregados de educação, aos alunos e aos docentes e não docentes pelo profissionalismo no 

desempenho das suas funções em condições adversas a que todos estivemos sujeitos. Informou 

ainda, como já havia comunicado em reuniões anteriores, da intenção dos três Agrupamentos de 

Escolas do Concelho, alterarem o calendário escolar, passando dos três períodos letivos habituais 

para dois semestres, tendo o Conselho Municipal de Educação de Baião aprovado esta proposta por 

unanimidade para o ano letivo 2021/2022. Por fim, prestou informação sobre o ponto de situação do 

processo de vacinação da COVID-19 em Baião, dizendo que atualmente existem trinta e um casos 

positivos no Concelho e que até ao momento, foram já administradas 20.715 vacinas, 10.321 pessoas 

já foram vacinadas com as duas doses e 73 com 1 dose.  Mais informou que a Câmara apoiou até ao 

momento 737 pessoas com transporte para o Centro de Vacinação.  Realçou que nesta data, 56 % da 

população do Concelho já foi inoculada com pelo menos 1 dose da vacina. ------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta de como correu o Festival do Anho Assado que 

decorreu no fim de semana e 31 de julho e 1 de agosto. Disse que foi mais uma prova excelente da 

nossa gastronomia e ficou patente em todas as pessoas que por cá passaram, deixaram o seu registo 

de que voltarão. Por isso é uma alegria vir a Baião, e, para nós é sempre um gosto dar a conhecer 

Baião através da nossa gastronomia. Referiu ainda que os nossos operadores não podem falhar, mas 

sim melhorar sempre, porque as pessoas quando visitam Baião, saem daqui com o sentimento de 

coração cheio com o desejo de voltar. Terminou agradecendo a todos os operadores pela forma como 

se envolveram e organizaram de forma responsável, para que fosse possível cumprir os seus planos 

de contingência, bem como todas as regras de segurança recomendadas pela DGS. ----------------------- 

 

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

usou da palavra para dizer que todos se congratulam com a elaboração e aprovação do Plano de 

Transportes para o ano letivo 2021/2022. Apesar de todos os anos ser elaborado um plano, este 

mostra a complexidade da resposta dada neste âmbito, bem como os valores que lhes estão 

associados, dentro do que é possível quantificar, porque existem outros custos suportados pela 

Autarquia que aqui não estão incluídos, nomeadamente no que diz respeito aos custos com os 

salários dos motoristas da Câmara. Sublinhou a melhoria deste processo advinda da recente 

descentralização de competências, abrindo a porta à possibilidade de ser a autarquia a assumir na 
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totalidade os custos de transporte escolar também para os alunos do Secundário, apesar de ainda não 

ter sido publicada a Portaria reguladora. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação congratulou-se com esta medida de assegurar as despesas de 

transporte para todos os alunos até ao 12º ano de escolaridade, sobretudo dos alunos, cujas famílias 

têm mais dificuldades económicas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

 
 

1. Plano de Transportes Escolares (P.T.E.) – Ano Lectivo de 2021/2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 Plano 

de Transportes Escolares (P.T.E.) para o Ano Lectivo de 2021/2022. --------------------------------------------- 

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 13/2021 – 

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 Socias, 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 no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 13/2021.---------------- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 14/2021 – 

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 Socias, 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 Nº 14/2021.--------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 15/2021 – 

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 Socias, a 
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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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 15/2021.---------------- 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 16/2021 – 

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 Socias, 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 no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 16/2021.---------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 17/2021 – 

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 Socias, 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 atribuição  de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 17/2021.--------------- 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 18/2021 – 

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 Socias, 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 18/2021.---------------- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 21/2021 – 

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 Socias, 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 21/2021.---------------- 

 

9. Atribuição de apoio extraordinário às instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Equiparadas do Concelho – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 a atribuição de apoio extraordinário às instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Equiparadas do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Santo André de Ancede 3ª Fase – Prorrogação de Prazo – Ratificação – 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 X 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 prorrogação de prazo referente ao concurso público para a Conservação e restauro do 

Complexo Arquitetónico do Mosteiro de santo André de Ancede 2ª Fase. --------------------------------------- 

 

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 15H45 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 15 da Reunião Ordinária de 11.08.2021 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          7/7 

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 ________________________________________ 


