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ATA N.º 15 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2018 

 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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 Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 

Ausências: Senhores Vereadores, Henrique Gaspar Ribeiro e Maria da Anunciação Coutinho 

Gonçalves Gouveia, por se encontrar de férias e motivos de natureza familiar, respectivamente, tendo 

a Câmara considerado as faltas como justificadas. --------------------------------------------------------------------- 

 

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 26 de julho de 2018, 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 Vice-Presidente da Câmara, José Fernando Pinho 
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Silva, por não ter estado presente 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 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os presentes e apresentou um voto de 

solidariedade para com as populações dos Concelhos de Monchique, Silves e Portimão pela 

delapidação do património florestal causada pelos incêndios que afetaram aquela zona do País. 

Relativamente a estes incêndios, o Senhor Vereador disse ainda que é com surpresa e pesar que 

assistimos a uma situação que parecia impensável, face às declarações a que fomos assistindo dos 

diferentes responsáveis nacionais, nomeadamente o governo. Salientou o facto de ter transparecido  

para a opinião pública que tudo estava preparado e planeado, no entanto, na prática veio a verificar-se 

que continua a haver muito trabalho de casa para fazer   e que, a opinião de "especialistas" nos meios 

de comunicação social altera de forma significativa a forma de atuar no terreno. Concluiu dizendo que, 

consolidação estratégica e coordenação de pessoas e meios continuam a ser palavras-chave na 

problemática dos incêndios florestais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para fazer o registo do início do Bayonritmos, 

no dia 7 de Agosto, destacando o facto do espaço estar muito bem organizado, o qual se deve aos 

jovens, que voluntariamente se empenharam para que, este evento seja o mais agradável para a 

população de Baião, bem como para todos os visitantes. Agradeceu e deixou uma palavra de 

reconhecimento pelo trabalho e empenhamento, deixando ainda o convite a todos para participarem 

neste evento. Depois, no seguimento do que havia informado em reuniões anteriores,  disse que 

iniciou, hoje, 8 de Agosto, mais um turno no âmbito do programa de voluntariado jovem para a 

natureza e  florestas – “Patrulha Baião”, com os jovens a fazerem a vigilância em locais estratégicos, 

nomeadamente, Capela de Nossa Senhora das Boas Novas, em Ancede, Senhora da Guia, Serra da 

Aboboreira em Campelo e Ovil, Senhora da Graça em Gestaçô, Campo de Futebol do Gôve, Penedo 

do Cão em Santa Cruz do Douro e Monte Rebel, em Santa Marinha do Zêzere, sendo que, haverão 

ainda mais 2 turnos, os quais decorrerão de 23 de Agosto a 6 de setembro e de 7 a 21 de setembro. 

Por fim, informou que no âmbito do processo de geminação entre o Município de Baião e a Cidade 

Francesa,  Cormeilles-en-Parisis, a comitiva francesa volta a Baião, decorrendo a receção oficial no 

dia 20 de Agosto, pelas 16H30, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, convidando  todos 

os Membros do Executivo a estarem presentes. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara na sua intervenção disse que subscrevia o voto de 

solidariedade, apresentado na primeira parte da intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia,  

para com a população afetada, pelos incêndios que deflagraram nos últimos dias nos Concelhos de 
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Monchique, Silves e Portimão. Relativamente à segunda parte da sua intervenção, disse que não a 

podia acompanhar, na medida em que este é o tempo de combate aos incêndios que deve unir todos 

e só depois, será possível fazer o balanço, com rigor técnico e independência, de modo a retirarmos 

ensinamentos para o futuro. Destacou que, sem esquecer o passado e a tragédia de 2017, é preciso 

ter em conta que no combate dos incêndios, há fatores incontroláveis que facilitam a propagação do 

fogo, lembrando o que se passa em outros países, como a Suécia e os Estados Unidos, onde não 

faltam os melhores e mais sofisticados meios de combate, e, no entanto, a extinção dos incêndios é 

um processo difícil e com consequências devastadoras, tal como no nosso País. Sublinhou que todos 

temos de fazer um esforço no sentido de continuar o trabalho da prevenção lançado pelo governo e, 

depois, termos muito respeito por todos os que combatem os incêndios no terreno, que fazem o 

melhor que sabem e podem, pondo muitas vezes as suas próprias vidas em risco. Por fim, deixou uma 

mensagem de solidariedade e de reconhecimento aos Bombeiros, à GNR e à Proteção Civil, incluindo 

os autarcas, pelo esforço e empenhamento neste trabalho de combate. Depois, referiu-se à reunião 

onde esteve presente juntamente com o Senhor Presidente da Câmara, que decorreu em Lisboa, no 

dia 1 de Agosto, concedida pelo Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José 

António Vieira da Silva, onde foram analisadas varias questões relacionadas com a realidade social do 

Concelho. Foi transmitida ao Senhor Ministro a preocupação do Executivo com os constrangimentos e 

desafios com que se deparam as IPS’S, tendo sido entregue um memorando com as questões 

determinantes relacionadas com esta matéria. Elogiou a forma como foi recebido o Executivo pelo 

Senhor Ministro, que como bom conhecedor da realidade baionense, se mostrou sensível às 

considerações e argumentos apresentados, disponibilizando-se para ajudar a mitigar alguns dos 

problemas apresentados, discorrendo ainda sobre algumas perspetivas de futuro em matéria social. 

Informou que no dia 14 de Agosto irá decorrer o VIII Encontro Concelhio de Emigrantes Baionenses, 

no Pavilhão Multiusos, onde além de momentos de convívio e animação, será assinado o Protocolo de 

Cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Direção Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas, que contará com a presença do Senhor Secretário de Estado das 

Comunidades, Dr. José Luís Carneiro. Acrescentou que o objetivo desta colaboração entre os dois 

órgãos, visa a prossecução das respetivas atribuições no apoio dos portugueses que pretendem 

emigrar, aos que ainda se encontrem nos países de acolhimento ou aos que já tenham regressado 

definitivamente a Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

O Senhor Vereador José Lima, interveio para dar conta do evento que ocorreu no passado fim de 

semana, o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, que mais uma vez foi um sucesso, apesar 

de se ter verificado uma menor afluência no sábado devido às altas temperaturas que se fizeram 

sentir, no domingo foi casa cheia, tendo mesmo esgotado o anho nos restaurantes participantes, bem 

como nos restaurantes da Vila. Referiu o sucesso deste evento, vem ao encontro do objetivo da 

Câmara, divulgar e promover nos nossos produtos endógenos e dinamizar a economia local. Salientou 

que, pelo êxito obtido ao longos dos anos, este evento, é hoje, uma referência na gastronomia 
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nacional. Referiu ainda que todos os agentes económicos manifestaram opinião de que o evento 

correu de forma excelente, pelo que, recomendam que se continue a apostar nesta iniciativa, porque, 

as pessoas que nos visitam durante o evento, gostam, recomendam aos amigos e voltam durante o 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dar conta do Ponto de Situação dos Projetos 

Comunitários, do Portugal 2020, no âmbito do PARU, nomeadamente as obras já concluídas, em 

execução e as que serão iniciadas num futuro próximo. Informou que a requalificação do Jardim Eça 

de Queiroz e espaço envolvente, meio século após a sua inauguração, tornando-o um espaço, mais 

moderno e atrativo, o qual valorizará o casco urbano da Vila de Campelo, estando já a obra concluída 

e teve um custo de 42.332,71 Euros e será inaugurada a 23 de Agosto. A requalificação da Capela do 

Bom Despacho, que passou pela Intervenção profunda de restauro do conjunto escultórico e dos 

retábulos, assim como das imagens em terracota e dos frescos que se conheciam, o obra teve um 

custo de 89.611,65 Euros e encontra-se em execução, bem como a intervenção de conservação e 

restauro da pintura mural da Capela do Bom Despacho que orçou em 22.681,20Euros. Referiu-se 

também ao circuito pedonal da Albufeira da Pala, percurso de fruição turística, que se insere numa 

visão de aproveitamento integral do espaço ribeirinho da Albufeira da Pala. Em que a 1ª fase, com 

cerca de 550 m de extensão, inicia junto à atual fluvina existente naquela área. Encontrando-se a  2ª 

fase em análise na CCDRN, procedendo à articulação do percurso até próximo do cemitério. Ainda um 

outro projeto, mais amplo e ambicioso, que se encontra em estudo, é o prolongamento até à estação 

de Mosteirô, estando a ser negociada uma parceria com a Associação Portuguesa do Ambiente (APA), 

para o seu desenvolvimento.  Esta obra iniciará a 16 de Agosto e terá um custo de 288.521,40 Euros e 

a candidatura da 2ª fase, que se encontra em análise terá um custo de 279.316,89 Euros. Referiu 

também a requalificação dos acessos pedonais na área envolvente ao centro de Eiriz, uma obra de 

grande envergadura e importante para aquele lugar, nomeadamente das freguesias de Ancede e do 

Gôve, que visa a requalificação de uma zona de serviços e equipamentos estruturantes como a Escola 

E.B 2,3, o Centro Escolar e o Centro de Saúde. Esta obra consiste na construção de passeios em toda 

a envolvente, a criação de um espaço verde contíguo à EB 2,3, estacionamento para bicicletas e a 

alteração/repavimentação do piso, bem como a colocação de iluminação pública em toda a zona, 

iniciará entre 20 e 27 de Agosto e terá um custo no valor de 273.953,50 Euros. E, por fim, a 

requalificação dos acessos pedonais na área envolvente ao centro de Santa Marinha do Zêzere, a 

obra de maior vulto deste ano, estruturante para a Vila de Santa Marinha do Zêzere e seus habitantes 

e visitantes. Assenta numa grande intervenção urbanística, que visa a melhoria das acessibilidades e 

o embelezamento do núcleo central da vila. Da profunda intervenção é de sublinhar o reperfilamento 

de passeios, com a eliminação dos impasses existentes, e de novos espaços para estacionamento 

que terão impacto na circulação automóvel e na mobilidade pedonal e ciclável. Esta  intervenção 

prevê, também a criação de espaços verdes, áreas de descanso, bem como a colocação de um novo 

piso e uma melhor e mais eficiente iluminação. O Inicio desta obra está previsto para o final do ano de 
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2018, ou, início de 2019, e  a sua conclusão para o final de 2019 e  terá um custo de 469.358,40 

Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Em relação à primeira parte da intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, disse que se 

associava ao voto de solidariedade, apresentado  para com a população afetada, pelos incêndios que 

deflagraram nos últimos dias nos Concelhos de Monchique, Silves e Portimão. Relativamente à 

segunda parte da sua intervenção, disse que não a subscrevia, pelo que fazia suas as palavras do 

Senhor Vice-Presidente sobre o assunto, destacando que o importante é que todos façam o que lhes 

compete para minimizar os prejuízos causados por estas tragédias, sendo que, esta é uma altura que 

em que nos devemos focar e contribuir para a solução dos problemas. Salientou o facto de ser preciso 

ter em conta, que vivemos hoje uma nova realidade e que, por vezes, os comentários dos ditos 

“especialistas na matéria” não informam, acabando mesmo por cair em desinformação. Sublinhou que 

todos devemos ter muito respeito, tal como já aqui foi referido, por  todos os que estão envolvidos no 

combate, pelo seu empenhamento e esforço, e termos bom senso e alguma parcimónia quando 

falamos do problema do flagelo dos incêndios.  No que se refere à intervenção da Senhora Vereadora 

Anabela Cardoso, nomeadamente sobre processo de geminação entre o Município de Baião e a 

Cidade Francesa,  Cormeilles-en-Parisis, em que a comitiva francesa volta a Baião, disse que seria 

muito importante que todos os Membros do Executivo estivessem presentes na sua receção, que 

decorrerá no dia 20 de Agosto, pois quando a comitiva de Baião se deslocou àquela cidade foi muito 

bem recebida. Em relação ao Byonritmos elogiou o empenhamento dos jovens na sua organização, 

destacando que este evento é feito por eles e para eles. Relativamente à intervenção do Senhor Vice-

Presidente disse que a reunião com o Senhor  Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, José António Vieira da Silva, onde foram analisadas varias questões relacionadas com a 

realidade social do Concelho, correu muito bem e que saíram satisfeitos deste encontro. Sublinhou o 

esforço do Senhor Vice-Presidente da Câmara ao interromper o seu período de férias para estar 

presente nesta reunião, o que mostra o seu empenhamento e dedicação à forma como sempre se 

entrega às causas. Relevou ainda, aquele que tem sido o empenhamento deste governante para 

ajudar a resolver alguns dos problemas do Concelho de Baião, das suas instituições e população. 

Sublinhou que o Ministro Vieira da Silva é profundamente conhecedor, atento, disponível, acessível e 

afável. Capaz de ouvir os autarcas, as instituições e as populações, o qual se empenha na resolução 

dos problemas, tal como todos os políticos deveriam ser. Em relação à intervenção do Senhor 

Vereador José Lima, disse que mais uma vez o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, foi um 

sucesso, pelo que todos, envolvidos na organização deste evento estão de parabéns. Destacou a 

forma como os restaurantes participantes receberam os visitantes, o que faz com estes, depois 

recomendem aos seus amigos e voltem durante o ano., Acrescentou ainda que este Festival já faz 

parte do roteiro gastronómico nacional, o que é muito importante para a promoção do nosso Concelho 

e dos nossos produtos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia pediu para intervir novamente, no sentido de clarificar a 

segunda parte da sua intervenção dizendo que o comentário que fez em relação aos incêndios, foi 

feito em sede própria, pela primeira vez, não tendo sido efetuado em qualquer outro contexto. Vamos 

aguardar pelo desfecho para se poder fazer um balanço final. Acrescentou ainda que este tipo de 

intervenção pretende que seja mais um alerta, para que nesta e noutras situações tudo venha a correr 

melhor, pois é esse o seu desejo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

iniciativas e eventos que se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: Férias na Biblioteca, 

entre os dias  6 e 10 de agosto, de segunda a sexta-feira, das  14H00 às 17H00, Biblioteca Municipal 

de Baião, organizadas pela Câmara Municipal de Baião, cujo público alvo, são as crianças dos 7 aos 

12 anos; VIII Encontro Concelhio de emigrantes baionenses, no dia: 14 de agosto, terça-feira, a partir 

das 11H00, no  Pavilhão Multiusos de Baião, organizado pela Câmara Municipal de Baião, destinado a 

todos os emigrantes baionenses e seus familiares; Festas Concelhias e de S. Bartolomeu, entre os 

dias 18 e 26 de agosto, na Vila de Baião, organizadas pela Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião, destinadas à população em geral; Cinema Fora de Sítio, nos dias 31 de agosto e 1 

de setembro, sexta-feira e sábado, pelas 21H30, nos Centros Cívicos da Teixeira e de Teixeiró, 

organizado pela  Câmara Municipal de Baião em colaboração com a INATEL, destinada ao público em 

geral, no dia 31 de agosto a sessão será no Centro Cívico da Teixeira, com o filme “Presa Branca, no 

dia 1 de setembro é a vez do Centro Cívico de Teixeiró  receber  o filme “Mundo Jurássico – Reino 

Caído”; Passeio Sénior, nos dias  4 e 5 de setembro, terça e quarta-feira, com hora de partida às  

6H00, cujo itinerário será a visita a Viana do Castelo, Braga e Guimarães, organizado pela Câmara 

Municipal de Baião e destinado à população com 60 ou mais anos de idade. Ainda outros eventos 

como, o Byonritmos, nos dias  07, 08 e 09 de agosto, terça, quarta e quinta-feira, na Casa da 

Juventude e Desporto de Ovil, organizado pela Associação Juvenil Byonritmos e destinado à 

população em geral e a Festa da Francesinha, entre os dias 4 e 15 de agosto, no Centro Cívico de 

Gestaçô , organizada pela Comissão de Festas de Nossa Senhora da Graça e destinada à população 

em geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à EcoSimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale 

de Ovil - Ratificação – 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 I 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório Municipal à 

EcoSimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil. ------------------------------------------------ 

 

2. Homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano – antiga escola EB1 de 

Logocém, Gestaçô, concelho de Baião – 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 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 

proposta de homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano da antiga escola EB1 

de Logocém, Gestaçô, concelho de Baião. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano – antiga escola EB1 de 

Pedregal, Santa Leocádia e Mesquinhata, concelho de Baião – 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 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 homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano da antiga escola EB1 

de Pedregal, Santa Leocádia e Mesquinhata, concelho de Baião. ------------------------------------------------ 

 

4. Doação de terreno denominado “Campo da Lameira”, sito no lugar do Fulgueirão, Freguesia 

de Campelo e Ovil, Concelho de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos, 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 e agradecer a doação de 

terreno denominado “Campo da Lameira”, sito no lugar do Fulgueirão, Freguesia de Campelo e Ovil, 

Concelho de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Contrato de concessão de apoio financeiro no âmbito do regime geral dos financiamentos 

do Turismo de Portugal, I.P., entre a entidade Turismo de Portugal, I.P. e o Município de 

Baião - também designado por promotor - com vista à atribuição de apoio financeiro de 

natureza não reembolsável para a realização do evento “Campeonato do Mundo de F2 

Motonáutica - Albufeira da Pala, Baião” a realizar-se de 14 a 16 de Setembro de 2018 - 

Ratificação – Proposta 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 15  da Reunião Ordinária de 08.08.2018 
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                                                                                                          8/9 

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, ratificar o contrato de concessão de apoio financeiro 

no âmbito do regime geral dos financiamentos do Turismo de Portugal, I.P., entre a entidade Turismo 

de Portugal, I.P. e o Município de Baião - também designado por promotor - com vista à atribuição de 

apoio financeiro de natureza não reembolsável para a realização do evento “Campeonato do Mundo 

de F2 Motonáutica - Albufeira da Pala, Baião” a realizar-se de 14 a 16 de Setembro de 2018. O Senhor 

Vice-Presidente da Câmara, ausentou-se da sala, por estar impedido de participar na votação, nos 

termos do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Minuta de protocolo de cooperação entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas e o Município de Baião – 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 minuta de protocolo de cooperação entre 

a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e o Município de Baião. -------- 

 

7. Consolidação da mobilidade intercarreiras e intercategorias – 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 

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 consolidação da mobilidade intercarreiras 

e intercategorias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Abertura de procedimentos concursais para cargos dirigentes – Designação de membros do 

júri – 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 abertura de procedimentos concursais 

para cargos dirigentes, designação de membros do júri. -------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 _________________________________________ 

 


