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ATA  N.º 23 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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, Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: --------------------------------------------------------------------- 

Paulo Adriano Guedes Portela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------- 

Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henrique Gaspar Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo ---------------------------------------------------------------------- 

José Manuel Lima Soares ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Participaram, ainda, nesta reunião o Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, 

Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, e o Chefe da Divisão de Gestão Financeira e de Controlo 

Orçamental, 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 24 de novembro 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. O Senhor Vereador Paulo Portela alertou que o Senhor Presidente da Câmara afirmou  
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na reunião anterior que a Câmara não fazia queimadas, no entanto, o Senhor Presidente esclareceu a 

que se referia, sendo que, a explicação foi devidamente aceite. ----------------------------------------------------   

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Vereadora Célia Azevedo colocou as seguintes questões: 1) Para quando o melhoramento da 

cobertura do Pavilhão Polidesportivo do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil e a 

construção de uma parede para proteção contra condições meteorológicas adversas. Na altura, 

enquanto representante dos pais, informou que houve um comprometimento no sentido de se fazer 

essa beneficiação. 2) Para quando a colocação de resguardo no polo do 1.º ciclo para proteção contra 

a chuva. 3) Colocação de lombas para controlo da velocidade junto à Escola Secundária de Baião e 

coberturas na entrada nos autocarros. 4) A Câmara Municipal está a monitorizar a qualidade da 

alimentação nas escolas? 5) A Câmara Municipal está atenta a eventuais situações de isolamento 

social na população sénior do concelho e está em articulação com as demais entidades competentes? 

6) Aquecimento nas escolas, questão já abordada na última reunião de Câmara. ----------------------------- 

 

Vereador Paulo Portela usou da palavra para colocar vários assuntos e questões: Referiu que foi com 

tristeza que verificou que a autarquia não tinha assinalado a data de nascimento de Eça de Queiroz, 

acrescentando que se estivéssemos em campanha eleitoral esse dia seria lembrado. Disse que as 

atas das reuniões de Câmara estavam a ser publicadas demasiado tarde no site da Câmara Municipal. 

Seguidamente, disse que já tinha recebido o documento que solicitou, no qual constam as alterações 

das posições remuneratórias dos funcionários da autarquia e, com base nas informações recebidas, 

tinha entendido a razão pela qual alguns funcionários, que tinham passado 4 anos a criticar o 

executivo municipal, até com comentários de mau gosto em relação ao Presidente da Câmara, tinham 

depois aceitado integrar as listas aos órgãos autárquicos. Alertou para a existência de um vazadouro, 

num terreno em Amarelhe, onde eram efetuadas queimas por parte da autarquia. Em relação à 

Revista Municipal, apesar de entender o argumento, defendeu que não ficava mal ao Presidente da 

Câmara ter a benevolência de ceder um espaço à oposição. Perguntou quando poderiam efetuar as 

visitas às obras da Câmara Municipal. Perguntou se o Presidente da CMB já tinha sido interpelado por 

parte do JI sobre a questão da internet e painéis de projeção. Alertou para a questão das respostas 

tardias da Câmara às comunicações dos munícipes, informando da existência de casos em que a 

resposta era enviada um ano depois, sendo que alguns ofícios até seguiam sem assinatura. 

Seguidamente, abordou a questão das listas de espera e a falta de condições no Centro de 

Vacinação, acrescentando que gostaria que o Presidente da CMB visitasse o local e tirasse 

fotografias, assumindo, dessa forma, as situações quando não estavam a correr bem. Sobre a 

filmagem das reuniões de Câmara, voltou a afirmar que se tratava de reuniões púbicas. Por fim 

solicitou uma listagem com o número de escolas cedidas, e a quem, e informou que iria entregar 

requerimento para a cedência das gravações áudio das reuniões de Câmara. -------------------------------- 
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Vereadora Anabela Cardoso referiu-se à realização do habitual Jantar de Natal dos Vereadores e 

perguntou se, atendendo à atual situação pandémica, o mesmo se deveria manter ou ser adiado. A 

Senhora Vereadora Célia Azevedo sugeriu que o referido jantar fosse adiado, devido ao agravar da 

situação pandémica. A Câmara decidiu, por unanimidade, adiar a realização do mesmo para data a 

definir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vereador José Lima enalteceu a realização da Gala do Empresário, dando os parabéns à Associação 

Empresarial de Baião pelo sucesso da iniciativa. Informou que a Câmara Municipal iria promover o 

“Mercadinho de Natal”, nos dias 18 de 19 de Dezembro, em parceria com a AEB, que iria contar com 

várias atividades dirigidas às crianças, se as condições meteorológicas assim o permitissem. De 19 a 

23 de Dezembro, o “Camião do Pai Natal” iria percorrer todas as freguesias do Concelho, por forma a 

trazer alegria natalícia a todas as pessoas. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Câmara, em resposta às questões da Vereadora Célia Azevedo: 1) Esclareceu que o 

equipamento em causa não era um Pavilhão mas sim um Polidesportivo de ar livre, que ao contrário 

de outros tinha cobertura, por isso não havia nada previsto em relação a paredes e melhoramentos na 

cobertura. Em relação ao comprometimento referido, solicitou que lhe fosse dada informação de quem 

o tinha feito e em que contexto. 2) Reiterava o que disse em relação à primeira questão, mas, não 

obstante, a Vereadora da Educação iria averiguar esta questão. 3) Sobre a questão das lombas, 

informou que em reunião com o Diretor do Agrupamento o mesmo não tinha dado uma opinião 

conclusiva e, por isso, a autarquia aguardava uma posição oficial e formal da Direção do 

Agrupamento, em articulação com as Associações de Pais, sobre a solução que defendiam. O mesmo 

era necessário em relação aos abrigos junto à paragem dos autocarros. 4) Sublinhou que as refeições 

eram servidas por entidades externas, que estavam obrigadas a cumprir todas as normas, mediante 

um caderno de encargos determinado pelo Ministério da Educação, que contemplava a monitorização 

da qualidade das refeições. 5) A Câmara Municipal respeitava as atribuições de cada entidade, 

designadamente da Segurança Social, mas tinha um Gabinete de Apoio à Família que ia além das 

atribuições da autarquia, estando atenta a essas situações e com recurso a instrumento de apoio, 

como a Linha Amiga e o FSS. Acrescentou que, no seu dia de aniversário, era realizada uma visita por 

parte da GNR e CMB aos idosos do concelho. 6) Em relação ao aquecimento, informou que tinha 

colocado essa questão ao Diretor do Agrupamento que não lhe tinha reportado nenhuma anomalia. --- 

Em resposta à intervenção do Vereador Paulo Portela: Não se recordava de nenhuma iniciativa 

promovida pela autarquia a propósito da data de nascimento de Eça de Queiroz, uma vez que não se 

sobrepunha à Fundação Eça Queiroz, associando-se, naturalmente, às iniciativas promovidas por 

aquela entidade, no sentido de divulgar e dar lastro à obra do escritor. Sobre a colocação das atas no 

site, sublinhou que não existia uma data legal para o fazer e que os serviços providenciavam essa 

publicação assim que possível. Sobre a intervenção feita a propósito das alterações das posições 

remuneratórias dos funcionários, disse apenas que “Quem mal não faz, mal não pensa” e que o 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 23 da Reunião Ordinária de 06.12.2021 
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                                                                                                          4/13 

contrário também era válido. Em relação ao terreno de Amarelhe, referiu que não se tratava de um 

vazadouro, nem era para queima de lixo mas sim de resíduos florestais, servindo também de depósito 

de material sobrante de obras antes de ir para o seu destino final. Em relação às gravações das 

reuniões de Câmara e à questão do espaço na revista Municipal, sublinhou que já tinha dado essas 

respostas nas reuniões anteriores e o que era dito valia tanto como uma resposta escrita. Sobre a 

visita às obras, tal como já informado na última Reunião, bastava que dissessem que obras queriam 

visitar e quando, que os serviços encontravam a forma. No que respeitava aos painéis de projeção e 

internet defendeu que, o mais importante era a existência de conteúdos para as crianças e que a 

utilização da internet, com tudo de bom mas também de mau que fazia circular, deveria ser efetuada 

com extremo cuidado, ainda para mais quando se tratavam de jardins de infância. Também aqui a 

Vereadora do Pelouro iria avaliar esta questão em articulação com os estabelecimentos. Em relação à 

resposta tardia aos munícipes, se tal aconteceu, lamentava a situação e solicitou mais informações 

sobre os casos concretos para poder verificar a situação, bem como a questão dos ofícios não 

assinados. Em relação ao Centro de Vacinação sublinhou que a organização do espaço era da 

competência das entidades de saúde, mas a autarquia já tinha transmitido ao ACES, mais que uma 

vez, que estava disponível, como esteve sempre, para melhorar o espaço, incluindo voltar a utilizar o 

Pavilhão Multiuso. Acrescentou que o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro estava a conduzir o 

processo em articulação com as entidades competentes. Sobre a gravação das reuniões de Câmara, 

reiterou a informação que já tinha prestado, destacando que mesmo uma reunião sendo pública, tal 

não significa que se pode filmar e transmitir a imagem de pessoas que participam nas mesmas. Mas 

se assim o entendessem, poderia ser solicitado parecer externo à CCDRN sobe a questão e as suas 

implicações no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Sobe a cedência das escolas, 

informou que tudo era público e constava das atas das reuniões, no entanto os serviços iriam produzir 

essa listagem. Em relação à cedência das gravações áudio das reuniões, informou que o Chefe de 

Divisão Administrativa iria providenciar, se tal não ferir o RGPD. --------------------------------------------------- 

Após resposta às intervenções e interpelações feitas, o Presidente da Câmara referiu que tinha feito 

distribuir por todos o parecer da CCDRN (Doc. 1), em relação à proposta N.º 1 apresentada pelos 

Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião”, e aprovada na Reunião de Câmara de 11-

11-2021, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do PS. Referiu que não tinha dúvidas de que a 

proposta era ilegal e anticonstitucional, por isso tinha sugerido a sua retirada da ordem de trabalhos, 

mas tal não tinha sido aceite pelos proponentes. Assim, em função do parecer recebido, solicitou 

esclarecimentos adicionais ao jurista da autarquia, Nuno Coutinho. ----------------------------------------------- 

 

Nuno Coutinho informou que o parecer da CCDRN determinava que não era possível acrescentar aos 

procedimentos mais requisitos do que os que decorriam da Lei e da Constituição, pois tal configurava 

ilegalidade. Acrescentou que a autarquia tinha em vigor instrumentos que visavam incutir 

transparência e imparcialidade nas matérias constantes da deliberação: o Plano de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o Código de Ética e de Conduta do Município de Baião. 
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No que se referia à admissibilidade de propostas que indiciem inconstitucionalidade ou ilegalidade, o 

parecer da CCDRN referia que o Presidente da Câmara dispunha de poderes de fiscalização que se 

traduziam num poder de exercício vinculado de examinar e verificar a legalidade dos processos, 

podendo reagir judicialmente contra deliberações tomadas pela Câmara Municipal, quando 

consideradas ilegais. Pelo exposto, acrescentou que, por consenso, poderia ser aprovada a anulação 

ou revogação da deliberação, ou, na falta dele, o Presidente da Câmara teria de abrir uma ação de 

impugnação à Câmara, pela ilegalidade da deliberação, e depois interpor providência cautelar sobre o 

ato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Presidente da Câmara, sublinhou que se tratava de uma proposta ilegal, como referido pela CCDRN, 

que não deveria ter sido agendada e votada, mas em função do sucedido restavam, então, três 

alternativas: aprovação de uma proposta de revogação, proposta de anulação ou impugnação da 

mesma por parte do Presidente da Câmara, através de contencioso, ou seja, dirimir a situação através 

de uma decisão judicial. Acrescentou que a campanha eleitoral, as redes sociais e a política partidária 

nada tinham a ver com as reuniões do órgão, que exigiam rigor e responsabilidade, e a Câmara não 

de podia sobrepor à Lei. Pelo exposto, questionou os Vereadores da Oposição acerca da forma como 

queriam tratar o problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vereador Paulo Portela disse que não vislumbrava na proposta qualquer restrição à contratação de 

funcionários pela autarquia, mas o Presidente da Câmara poderia fazer uma proposta de anulação 

para a próxima reunião de Câmara e os Vereadores da Coligação votariam como entendessem. -------- 

Presidente da Câmara esclareceu que só faria sentido a apresentação de uma proposta de anulação 

se a mesma fosse aprovada por unanimidade, ou seja, com o acordo de todos. Na falta dessa posição 

unânime, o assunto seguiria para contencioso seguindo os trâmites normais. ---------------------------------- 

 

Vereador Paulo Portela defendeu que o parecer da CCDRN não era vinculativo e não era taxativo que 

tinha de ser cumprido à risca, pois não fazia lei e até ia ao encontro do que a autarquia queria. 

Acrescentou que não iriam retirar a proposta e nem iam assumir concordância com a proposta de 

anulação, antes de analisarem convenientemente o assunto e de solicitarem um parecer. ----------------- 

Presidente da Câmara propôs que os Vereadores da Coligação comunicassem a decisão até quinta-

feira, dia 16 de Dezembro, por forma a poder ser incluída na agenda da próxima reunião, se tal fosse o 

caso. Esta proposta foi aceite pelo Vereador Paulo Portela. --------------------------------------------------------- 

Ainda no âmbito do parecer da CCDRN, o Presidente da Câmara sublinhou que a proposta N.º 2 dos 

Vereadores da “Coligação com Determinação por Baião”, sobre a constituição de júris externos para 

procedimentos concursais, constante da ordem de trabalhos, também consubstanciava ilegalidade, 

uma vez que a lei já determinava a forma como os mesmos deveriam ser constituídos. --------------------- 
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Nuno Coutinho informou que, também nesta questão, os procedimentos não poderiam ter mais 

imposições do que previsto na lei, pois isso configurava ilegalidade. Acrescentou que a Lei do 

Orçamento do Estado estipulava que a contratação de serviços só poderia ser feita no exterior em 

casos excecionais e devidamente justificados, quando o serviço contratante não tivesse capacidade 

para o fazer. Acrescia que competia ao dirigente máximo do serviço definir a constituição do júri, ou 

seja, a proposta em causa, que visava outra formulação, invadia as competências próprias do 

Presidente da Câmara e praticava um ato que não lhe competia. -------------------------------------------------- 

 

Presidente da Câmara disse que, face ao exposto, propunha aos Vereadores da Oposição a retirada 

da proposta da ordem de trabalhos, para aguardar o tal parecer que iriam solicitar. Acrescentou que o 

Gabinete Jurídico da autarquia estava disponível para dar apoio nas questões de fundamentação legal 

das propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vereadora Célia Azevedo disse que, de facto, a Lei regia a atividade a Câmara Municipal, mas 

também existia a ética, ou seja, não havia nada na lei em contrário e que impedisse que o Presidente 

da Câmara contratasse um júri externo à autarquia. ------------------------------------------------------------------- 

 

Nuno Coutinho esclareceu que a lei determinava que o júri era composto por trabalhadores do 

empregador público, ou seja, da Câmara Municipal, podendo integrar trabalhadores de outro serviço 

ou órgão quando a formação e especificidade dos cargos assim o exigisse. ------------------------------------ 

 

Vereador Paulo Portela disse que, em função da discussão sobre o assunto, os Vereadores da 

Coligação retiravam a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2021 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 05-12-2020 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento  

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 tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Cedência de mobiliário usado à Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do 

Monte – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual 
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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 

Cedência de mobiliário usado à Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte. --- 

3. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Natal 

2021 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião - Natal 

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião destinado às Iluminações Natalícias do ano de 2021 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião destinado às Iluminações Natalícias do ano de 2021. Sobre este assunto o Vereador Paulo 

Portela solicitou alguns esclarecimentos, tendo os mesmo sido prestados pelo Presidenta da Câmara.  

 
5. Resolução do contrato de comodato entre o Município de Baião e a BAGA – Associação de 

Produtores de Pequenos Frutos do Douro – 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 resolução do contrato de comodato entre 

o Município de Baião e a BAGA – Associação de Produtores de Pequenos Frutos do Douro. -------------- 

 
6. Concurso Público – Reabilitação e Adaptação do Edifício da Escola da Avenida para 

Biblioteca - BM1: Prorrogação de Prazo – 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 proposta Concurso Público – Reabilitação 

e Adaptação do Edifício da Escola da Avenida para Biblioteca - BM1: Prorrogação de Prazo. ------------- 
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7. Concurso Público – Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de 

Santo André de Ancede 3ª Fase – 2.ª Prorrogação de Prazo – 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 proposta Concurso Público - 

Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede 3ª Fase – 

2.ª Prorrogação de Prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de protocolo de cedência do Pavilhão Desportivo de Santa Marinha do Zêzere à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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 dos presentes, aprovar a minuta 

de protocolo de cedência do Pavilhão Desportivo de Santa Marinha do Zêzere à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. Por pertencer aos órgãos 

sociais, o Senhor Vereador Henrique Ribeiro ausentou-se da sala, não participando na discussão e 

votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA. -------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e do Pavilhão Multiusos de 

Baião à Santa Casa da Misericórdia de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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 minuta de protocolo de 

cedência da Piscina Municipal Coberta e do Pavilhão Multiusos de Baião à Santa Casa da Misericórdia 

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

 

10.  Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e do Pavilhão Multiusos 

(Sala de Aquecimento) à OBER - Obra de Bem Estar Rural de Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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, aprovar a minuta de protocolo de 

cedência da Piscina Municipal Coberta e do Pavilhão Multiusos (Sala de Aquecimento) à OBER - Obra 

de Bem Estar Rural de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11.  Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta à Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XI 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 

cedência da Piscina Municipal Coberta à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. --- 

 

12.  Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas 

de Vale de Ovil – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XII 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 

cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. ------------------------ 

    

13. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Centro Social de Santa 

Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XIII 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 

cedência da Piscina Municipal Coberta ao Centro Social de Santa Cruz do Douro. --------------------------- 

 

14.  Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas 

de Eiriz – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XIV 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 

cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas de Eiriz. ---------------------------------- 

 

15.  Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde “Os Alegrinhos” – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XV 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 Contrato-
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programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Desportiva e Cultural do Ingilde “Os 

Alegrinhos”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação de 

Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivo do Monte – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XVI 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 Contrato-

programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e 

Loivo do Monte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Desportiva de 

Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XVII 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 Contrato-

programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Desportiva de Ancede. ------------------------------- 

 

18. Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Cultural e 

Recreativa do Gôve – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XVIII 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 minuta de 

Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Cultural e Recreativa do Gôve. -------- 

 

19. Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa de Gestaçô – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XIX 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 minuta de 

Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de 

Gestaçô. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube de Caçadores de 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XX 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 Contrato-

programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube de Caçadores de Baião. ------------------------------------ 

 

21. Protocolo entre o Município de Baião e a Freguesia de Gestaçô – 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 

XXI 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 protocolo entre o Município 

de Baião e a Freguesia de Gestaçô e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto 

o Vereador Paulo Portela referiu que seria importante a abertura do espaço aos Domingos, para 

promoção da atividade artesanal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Autorização prévia genérica, da Assembleia Municipal, para assunção de compromissos 

plurianuais durante o ano de 2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXII 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022 – 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 

XXIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com 5 votos a favor dos Senhores Vereadores do PS e 2 

votos contra dos Senhores Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião”, aprovar as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022 e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. Sobre este assunto o Vereador Paulo Portela solicitou vários esclarecimentos, tendo os 

mesmo sido prestados pelo Presidenta da Câmara. Os Senhores Vereadores da Coligação “Com 

Determinação por Baião” votaram contra por entenderem que o documento não foi enviado 

atempadamente para análise, por não lhes ter sido solicitada qualquer opinião na preparação do 

mesmo e por não ser o Orçamento que apresentariam se fossem Executivo Municipal. --------------------- 
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24. Proposta N.º 2 - Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião” (PSD-CDS) – 

Proposta  

A proposta mencionada em epígrafe (Anexo XXIV) foi retirada da Ordem de Trabalhos pelos 

proponentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. Proposta N.º 3 - Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião” (PSD-CDS) – 

Proposta  

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião”, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXV à presente ata. A proposta foi submetida a discussão, tendo 

sido rejeitada por maioria, com 5 votos contra dos Vereadores do PS e 2 votos a favor dos Senhores 

Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião”. ----------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram declaração de voto, cujo texto foi ditado 

para a ata e que se passa a transcrever: “Estranhamos a apresentação desta proposta uma vez que já 

tínhamos demonstrado abertura para a gravação em vídeo das mesmas (apesar de já serem gravadas 

em áudio), desde que garantidos os meios técnicos adequados e desde que sejam salvaguardadas 

questões legais, nomeadamente as relativas ao RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados). 

Acresce que essa gravação até faz parte das intenções do Presidente da Assembleia Municipal, pelo 

que assim que cumpridas estas duas questões o processo pode avançar”. ------------------------------------- 

 

 

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, Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 20H00 Horas. E para constar se lavrou a 
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presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, Vereação e 

Juntas de Freguesia, a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  
 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


