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ATA  N.º 22 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participou ainda nesta reunião, o Senhor Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos 

Humanos, Joaquim Pereira Pinto de Azeredo. --------------------------------------------------------------------------- 

 

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 outubro 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, 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. ------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara iniciou este período propondo aos Membros do Executivo que a 

próxima Reunião de Câmara, agendada para o dia 8 de dezembro, por coincidir com Feriado Nacional, 

fosse antecipada para o dia 6 de dezembro (segunda-feira), à hora habitual (14H30). Todos os 

Senhores Vereadores disseram não haver qualquer inconveniente e concordaram que a Reunião de 

Câmara de 08 fosse antecipada para o dia 06 de dezembro às 14h30. ------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e interveio no sentido de 

apelar ao bom senso da Câmara Municipal, no que respeita à realização de atividades com 

aglomerados de pessoas, uma vez que se aproximam as festividades de Natal e o número de casos 

de Covid-19 estão a aumentar e as equipas de vacinação já estão a proceder a aplicação da 3ª dose 

da vacina. Deixou o alerta para que estes eventos sejam repensados e eventualmente cancelados. 

Depois, disse que lhe chegou informação de que no Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, 

existirão problemas com o aquecimento das salas de aula. No entanto, acrescentou que estas 

situações poderão ser decorrentes das consequências da pandemia, na medida em que é 

recomendado o arejamento das salas, com portas e janelas abertas, o que, por sua vez, dificultará o 

aquecimento dos espaços. Solicitou que seja encontrada a melhor solução, no sentido de criar as 

melhores condições aos alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou os presentes e usou da palavra para colocar alguns 

pontos importantes que gostaria de ver esclarecidos. Primeiro perguntou o que está a ser feito ao nível 

da vacinação, uma vez que lhe chegou informação de que se têm verificado alguns aglomerados. 

Defende, que seria bom, tal como aconteceu no passado e bem, a Câmara possa encontrar a melhor 

solução para esta situação. Depois, disse que se tem verificado a realização de várias queimadas por 

todo o Concelho, perguntou se estas são da responsabilidade da Autarquia ou dos privados. Salientou 

que, sendo da Autarquia acha que não deveriam ser feitas uma vez que contribuem para a poluição do 

ar. No caso de serem da responsabilidade de privados, perguntou se as mesmas são legais e 

autorizadas. Agradeceu o envio do documento relacionado com a atribuição dos apoios às festividades 

do Concelho. Em nome da sua bancada, solicitou que sejam cedidas algumas páginas na Revista 

Municipal aos Senhores Vereadores, de forma que as pessoas possam perceber melhor qual o 

desempenho do papel da oposição. Solicitou também que fosse permitido aos Senhores Vereadores, 

sempre que assim o entendessem, a possibilidade de poderem visitar as obras que estão em curso, 

de forma a melhor perceberem o que está a ser feito. Abordou ainda a questão da gravação das 

Reuniões de Câmara, dizendo que gostaria de ver o sistema de transmissão das reuniões a funcionar 

o mais rápido possível. A este respeito solicitou que lhe sejam facultadas as gravações das reuniões 

em áudio, sempre que possível, na semana seguinte à realização da reunião. Agradeceu as imagens 
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que lhe foram enviadas referentes à sessão solene da tomada de posse. No entanto, disse que 

gostaria que as mesmas não tivessem sido trabalhadas, mas sim, fornecidas em bruto, uma vez que 

os Vereadores gostavam de ter as imagens todas da sessão. Disse ainda que, teve conhecimento de 

que alguns Jardins de Infância não têm algumas condições essenciais, como internet, projetor e tela 

de projeção, bem como equipamentos para crianças com alguma deficiência, solicitou que a Câmara 

possa colmatar essas necessidades. Referiu também que teve conhecimento que estão funcionários a 

sair da Câmara e exemplificou o caso da funcionária da Biblioteca Municipal, dizendo que considera 

isso mau e gostava que isso não acontecesse. Fez também referência à visita dos Senhores Ministros 

a Baião, nomeadamente o Ministro Eduardo Cabrita que esteve numa ação nos Bombeiros Voluntários 

de Baião, alegando que os Senhores Vereadores ficaram muito tristes por não terem sido convidados. 

Perguntou se a responsabilidade era dos Bombeiros ou da Autarquia e disse esperar que no futuro, 

isso não volte a acontecer. Salientou o facto de ser bom para Baião a visita do Ministro, porque veio 

trazer um equipamento para o Concelho e perguntou onde o mesmo será instalado e quais os custos 

que acarreta para o Município. Acrescentou ainda que, a Proteção Civil Municipal poderá beneficiar 

com este equipamento e no futuro aproveitar para fazer uma grande remodelação ao nível dos 

bombeiros voluntários. Quanto à visita do Senhor Ministro Pedro Nuno Santos, agradeceu o convite da 

Autarquia, lembrando que sempre que lhe seja possível estará presente nestas iniciativas. Depois 

pediu o favor ao Senhor Presidente da Câmara para transmitir ao Senhor Ministro que o que trouxe 

para Baião vai ser bom, mas não era necessário fazer campanha política, mostrar o seu modelo 

político e utilizar sempre a mesma retórica, ao referir que era trabalho para as empresas, quando o 

que falta em Baião é mão de obra. Criticou o facto do Senhor Ministro dizer que as obras agora 

protocoladas já deviam ter sido feitas há vinte anos atrás, lembrando que nesses anos era o PS que 

estava no poder e que essas obras podiam e deviam ter sido feitas nesse tempo. Referiu que o PSD 

apenas esteve sete anos no poder e foi para gerir um buraco que ele próprio ajudou a gerar. Não 

concorda quando o Senhor Ministro referiu que em Baião não foi feito um quilómetro de estrada, 

exemplificando a Ponte da Ermida a via rápida que liga ao Marco de Canaveses, obras feitas com a 

intervenção de três autarcas do PSD. Criticou ainda a forma como falou, parecendo que estava 

amplamente desadequado da realidade. Em relação à habitação, disse que tinha sérias dúvidas que 

as instituições tenham capacidade de fazer o que quer que seja pelos seus próprios meios, sem a 

ajuda da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

registo de duas iniciativas em que participou, nomeadamente a Exposição de Pintura “As Mulheres”, 

com quadros da autoria de Ana Barbosa, no Auditório de Santa Marinha do Zêzere. Informou que a 

mesma estará patente ao público até 12 de dezembro, para que possa ser apreciado o excelente 

trabalho feito por alguém de Baião. A outra iniciativa que decorreu na passada sexta-feira, dia 19, 

promovida pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), onde 

foram apresentados os resultados do impacto social na comunidade educativa do Plano Integrado e 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 22 da Reunião Ordinária de 24.11.2021 
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                                                                                                          4/9 

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa (PIICIE do Tâmega e Sousa), uma 

estratégia desenvolvida pela CIM em articulação com os seus 11 municípios, as escolas da região e 

os encarregados de educação. Disse que este Plano teve como missão promover o sucesso escolar 

dos alunos do Tâmega e Sousa e salientou a importância deste programa, que apesar dos problemas 

causados pela pandemia, apresentou excelentes resultados. ------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio para dar conta de uma preocupação que também já foi 

manifestada pela Senhora Vereadora Célia Azevedo, a qual se prende com a situação do Covid-19. 

Informou que o Município tem estado atento à evolução do número de casos quer a nível local quer   

nacional. Para tal, já cancelou o Almoço de Natal Sénior e irá seguir o mesmo modelo do ano de 2020, 

com a oferta de um bolo-rei às famílias que tenham no seu agregado familiar, pelo menos uma pessoa 

com 60 ou mais anos de idade. Informou ainda que, de acordo com o estipulado na lei a Câmara 

procedeu à abertura de um procedimento de consulta prévia para a aquisição e distribuição do bolo-

rei, convidando os vários fornecedores do Concelho inscritos na plataforma AnoGov. Informou também 

que a realização do evento destinado à juventude, previsto para a passagem de ano, não se realizará, 

fruto da situação pandémica que estamos a atravessar. No que diz respeito ao espaço de vacinação, 

informou que a Câmara tem atendido e continuará a atender a todas as solicitações colocadas pela 

Administração Regional de Saúde e o respetivo Agrupamento de Centros de Saúde, entidades 

responsáveis pelo processo, e alertou para o facto de que não se deve dizer só o que está mal, o mais 

importante é que todos podem e devem fazer parte da solução. Por fim, informou os Senhores 

Vereadores da Coligação “Com determinação por Baião”, de que já tem a informação que solicitaram 

na reunião anterior, mas que por motivos de agenda, ainda não teve a oportunidade de fornecer esses 

dados e que o fará o mais breve possível. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

fez algumas considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo disse 

que o Senhor Vice-Presidente da Câmara já respondeu às suas preocupações, nomeadamente o 

cancelamento de iniciativas e eventos devido à situação pandémica atual. A este respeito acrescentou 

que outras iniciativas também foram canceladas pelas mesmas razões, designadamente o tradicional 

magusto dos trabalhadores da Câmara, bem como o Jantar de Natal, eventos realizados pela 

Associação de Trabalhadores da Autarquia. Sobre a questão do aquecimento das salas de aula do 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, disse que não é possível dar uma resposta concreta dado 

que as perguntas também não o foram. Importa, assim, clarificar se os problemas referidos se 

reportam ao edifício da Escola Secundária, cuja responsabilidade é da Parque Escolar ou do Centro 

Escolar, cuja responsabilidade é da Autarquia. Por outro lado, e conforme se compreende, também é 

preciso ter em atenção que a exigência do arejamento das salas de aula, também impede que a 

temperatura possa não garantir o conforto desejado. Por isso, referiu que estas situações devem ser 

pautadas pelo equilíbrio possível. De qualquer das formas, estas e outras situações são certamente 
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alvo de articulação entre os parceiros e respetivos interlocutores, como sejam a Direção da Escola, a 

Associação de Pais e o Município, através do Pelouro da Educação. --------------------------------------------- 

Em relação à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, sobre a questão da vacinação, disse que 

o Senhor Vice-Presidente também já respondeu, contudo, destacou que a Câmara não tem 

competência nas respostas de Saúde, e como tal, não é a Câmara que define as regras. Como já foi 

referido, a Autarquia tem estado sempre disponível para responder a todas as solicitações feitas pelas 

entidades de saúde para que se garantam as melhores condições à população baionense. Entretanto, 

havendo dúvidas, sugeriu que os Senhores Vereadores fizessem, eles próprios e diretamente, chegar 

as suas preocupações e inquietações às entidades competentes, nomeadamente, Centro de Saúde, 

ACES, ARSN e Ministério da Saúde. Destacou que apesar de não ser uma competência da Câmara, 

sempre houve um forte compromisso e empenhamento com o bem-estar dos cidadãos de Baião e 

exemplificou a situação de, quando no início do processo de vacinação se teve de debater com os 

responsáveis, quando determinaram que as pessoas de Baião deveriam deslocar-se a outro concelho 

para serem vacinadas. Manifestou desde início o seu desagrado e sempre lutou para que isso não 

acontecesse, tal como se veio a verificar. Salientou ainda que estas são matérias muito sensíveis, 

para serem trocadas como galhardetes partidários. Realçou que a Câmara não se pode substituir às 

competências e responsabilidade de cada entidade. ------------------------------------------------------------------- 

Em relação à situação referida das queimadas, referiu que importa clarificar se são mesmo queimadas 

ou ações de fogo controlado, sendo que umas e outras estão perfeitamente enquadradas legalmente. 

As primeiras, por norma de menor dimensão, são feitas normalmente por particulares e relativas a 

sobrantes amontoados de exploração florestal ou agrícola. Já o fogo controlado, aplicado por pessoal 

devidamente habilitado e sob a autorização do ICNF, aplica-se a áreas de maior dimensão, e tem 

como objetivo diminuir a carga de combustível vegetal disponível para grandes incêndios futuros, bem 

como promover a renovação de pastagens, potenciando o pastoreio como fator de prevenção de 

incêndios rurais. Estas ações de fogo controlado estão inscritas em planos de fogo controlado 

devidamente aprovados pelas Comissões Municipais de Defesa da Floresta e na Rede Primária de 

Faixas de Gestão de Combustíveis, definidas a nível Nacional. Essas ações podem acontecer em 

terrenos públicos ou privados, sendo que os proprietários privados são notificados nos termos da Lei, 

através de edital e aviso colocado nos locais dos trabalhos. No caso de se tratar de queimadas 

executadas por privados, as mesmas terão que ser efetuadas mediante licença a emitir pela Câmara 

Municipal, nas condições previstas na lei. --------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao agradecimento do Senhor Vereador Paulo Portela pelo fornecimento de documentos, 

disse que não precisa de agradecer, pois tal decorre dos direitos dos eleitos. Apelou, contudo, ao bom-

senso da bancada da Coligação “Com Determinação por Baião”, no que diz respeito ao pedido de 

informações. Assim, sendo que as respostas dadas às questões colocadas em sede de reunião de 

Câmara têm valor formal, entende não fazer sentido que as tornem a fazer, posteriormente, através de 

requerimento escrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Relativamente à Revista Municipal, informou que ela reflete o estipulado na lei, e que responde a dois 

objetivos essenciais, nomeadamente, o dar conta do que é a ação da Câmara Municipal e fazer 

publicitar o que são as deliberações da Câmara. Sobre a autorização para que os Senhores 

Vereadores possam visitar as obras em curso, disse que toda a população desde que cumprindo as 

regras de segurança, o podem fazer, e muito mais os vereadores. Assim, não vê qualquer 

inconveniente, pelo que é necessário, apenas, encontrar um procedimento previamente agendado, de 

forma que possam ser acompanhados de um técnico da Câmara. ---------------------------------------------- 

No que diz respeito à gravação das Reuniões de Câmara, referiu que não será pelo facto do Senhor 

Vereador estar sempre a falar sobre o assunto, que adiantará mais ou menos o início das gravações. 

Salientou que sempre disse que são seria um processo rápido e que estava a ser estudado em 

articulação com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que já havia lançado essa ideia em contexto 

de campanha eleitoral. Tal como já havia referido, é que, salvaguardadas as questões legais, se iria 

ver o melhor modelo, e quando fosse possível, talvez durante o próximo ano, depois de ficar bem 

definida a forma de gravação e só depois será disponibilizada. Em relação ao fornecimento das 

imagens da tomada de posse em bruto, disse não perceber, dado que nem tudo o que foi filmado é 

público e o que foi fornecido é o que a Câmara disponibilizou ao público. --------------------------------------- 

Sobre a falta de condições essenciais nos Jardins de Infância, não sabe o que o Senhor Vereador 

considera como condições essenciais, já no caso de equipamentos para crianças com deficiência, 

pediu que fosse informada a situação específica. Disse ainda que a Senhora Vereadora do Pelouro da 

Educação já tem um conjunto de visitas agendadas aos Agrupamentos de Escolas do Concelho, no 

sentido de averiguar o que possa, eventualmente, estar a correr menos bem. --------------------------------- 

Sobre a saída de alguns funcionários, referiu que é um processo dinâmico, tal como acontece nas 

empresas, as pessoas também entram e saem das mesmas. Disse que ao longo do tempo, há 

colaboradores que estão e pedem para sair, mas também há outros que pedem para entrar, por isso é 

dinâmico e não considera isso dramático, dado que tem havido sempre abertura da parte da Autarquia 

para as situações de mobilidade de colaboradores entre entidades. No caso em concreto da saída da 

Dra. Isabel da Biblioteca, espera que seja feliz e que se possa realizar no local para onde vai. ----------- 

A respeito das visitas recentes dos Senhores Ministros a Baião, disse que no caso da Visita do Senhor 

Ministro Eduardo Cabrita, a mesma incluía duas dimensões, a organização da homenagem aos 

Senhores Augusto Freixo e José Costa, cujos convites foram da inteira responsabilidade dos 

Bombeiros Voluntários de Baião. Da parte da Autarquia incluía uma reunião de trabalho para abordar 

assuntos mais ou menos alargados, em que, além do próprio estiveram também presentes, o 

Comandante Territorial da GNR do Porto, o Comandante em substituição do Destacamento da GNR 

de Amarante, o Comandante da GNR de Baião, o Senhor Vice-Presidente da Câmara e o Presidente 

da Assembleia Municipal, bem como o Coordenador Municipal de Proteção Civil, sendo que esta 

reunião de trabalho foi seguida de uma visita às instalações do Posto da GNR de Baião. Informou que 

na sua visita, o Senhor Ministro anunciou a decisão da instalação do Comando Sub-Regional de 

Emergência e Proteção Civil, correspondente ao território da CIM-TS, em Baião, na Casa de Chavães. 
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Lembrou que, desde o primeiro momento, a Câmara de Baião se disponibilizou para receber este 

Comando, tal como aconteceu com a instalação das Brigadas de Sapadores Florestais na Antiga 

Escola Primária do Gôve. Quanto aos custos da Câmara com a instalação deste Comando Sub-

Regional, não pode prestar essa informação, uma vez que o protocolo ainda não está firmado, o qual 

deverá ocorrer a nível nacional, aquando de outras situações idênticas. Lembrou que se trata de um 

Comando Sub-Regional que irá dar resposta a toda a região da CIM-TS, ao nível da que era centrada 

no Porto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à visita do Senhor Ministro Pedro Nuno Santos, o Senhor Presidente da Câmara disse 

que não dá recados aos Senhores Ministros, no entanto, lembrou que o Senhor Vereador Paulo 

Portela tem toda a legitimidade, tanto a título pessoal como de Vereador, para lhe fazer chegar as 

críticas aqui apresentadas. Disse ainda que no que concerne a questões da política partidária, as 

Reuniões de Câmara não são o local para o fazer. Depois, sobre a situação da EN 304-3, disse que se 

trata de uma longa história e que só agora foi resolvida, aproveitando para dar uma breve explicação 

do que se passou ao longo de todo o processo. ------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão da Estratégia Local de Habitação, disse que a Câmara fez o seu papel, 

criando as oportunidades para que as entidades possam ir a jogo, agora a responsabilidade cabe a 

cada uma delas, sendo que não são obrigadas. ------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, disse que ficou satisfeito pelos 

bons frutos e excelentes resultados apresentados, bem como do impacto social na Comunidade 

Educativa do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa. ------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador José Lima ausentou-se da reunião para tratar de assuntos importantes 

relacionados com o seu Pelouro, não participando na votação dos assuntos 1 e 2 da ordem de 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
1. Minuta de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião, Agrupamento de 

Escolas Vale de Ovil e Clube Náutico de Ribadouro – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora 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 dos presentes, aprovar a minuta 

de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião, Agrupamento de Escolas Vale de Ovil 

e Clube Náutico de Ribadouro. Sobre este assunto o Senhor Vereador Paulo Portela solicitou alguns 

esclarecimentos, tendo a Senhora Vereadora Anabela Cardoso prestados os devidos esclarecimentos.  
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2. Atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do 

Plano Anual para 2021/2022 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 dos presentes, aprovar a atribuição 

de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do Plano Anual para o 

ano letivo 2021/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima retomou os trabalhos da reunião, passando a participar na votação dos 

assuntos seguintes da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Protocolo entre a Infraestruturas de Portugal S.A. e o Município de Baião para a Intervenção 

de reposição do Bom Estado da estrada EN 304-3 – 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 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, ratificar o protocolo entre a Infraestruturas de 

Portugal S.A. e o Município de Baião para a Intervenção de reposição do Bom Estado da estrada EN 

304-3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Designação dos membros da Câmara Municipal de Baião para integrarem a AMBT – 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega – 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 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 designação dos membros da Câmara 

Municipal de Baião para integrarem a AMBT – Associação de Municípios do Baixo Tâmega. -------------- 

 

 
 

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, Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H10 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 _________________________________________ 


