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ATA  N.º 24 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro 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 06 de dezembro 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, depois de aceites pequenas alterações à ata, sugeridas pelos Senhores Vereadores da 

Coligação “Com Determinação por Baião”. -------------------------------------------------------------------------------.  
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o 

registo de agrado sobre o programa de entretenimento e animação infantil levado a cabo no Centro de 

vacinação de Baião, aquando da vacinação das crianças do Concelho contra a Covid-19. 

Relativamente à questão colocada por si, na última Reunião de Câmara, sobre 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, bem como, o 

comprometimento da Câmara no sentido de se fazer essa beneficiação, informou que já tem esse 

documento em sua posse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela usou da palavra para agradecer a receção das gravações das 

Reuniões de Câmara em áudio, esperando que as próximas lhes cheguem em 2 ou 3 dias. Em relação 

às gravações em vídeo, quer das Sessões da Assembleia Municipal, quer das Reuniões de Câmara, 

disse que esperava bom senso da parte do Executivo, para que pelo menos a partir de fevereiro de 

2022, seja possível a transmissão das reuniões. Lembrou também para que as atas possam ser 

disponibilizadas na página da Câmara. Depois informou que teve conhecimento de que os munícipes 

estão a receber as respostas aos seus pedidos, em duplicado e sem assinatura. Referiu ainda que na 

última Sessão da Assembleia Municipal foram feitas várias afirmações graves, que irá debater nas 

próximas reuniões, atendendo à época natalícia que se vive no momento. Disse que o Senhor 

Presidente da Câmara na última Sessão da Assembleia Municipal referiu que tinha oferecido ao 

Centro Hospital do Tâmega e Sousa, Vinho do Convento no Natal de 2020, pelo que perguntou 

quantas garrafas foram. Sobre a questão da oferta dos bolos-rei, perguntou a razão porque foram 

comprados a uma só empresa e não a aquisição dividida por todos os fabricantes do Concelho. 

Alertou também para a diferença de preços que quase duplicou em relação ao fornecimento no ano 

anterior. Perguntou ainda a razão pela qual a Câmara este ano não ofereceu vinho do porto. Por fim, 

referiu que ficou triste com o facto de, segundo a TVI, a Câmara de Baião, ter sido uma das Câmaras 

que mais gastou com a aquisição de bolos-rei. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

registo sobre a impossibilidade da realização de uma atividade nas escolas para assinalar a época do 

Natal, tendo, à semelhança do ano anterior, essa atividade sido substituída pela oferta de um livro aos 

alunos do pré-escolar e do ensino básico. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio para dar conta de que, relativamente ao procedimento 

deste ano para a aquisição de bolos-rei para oferta às famílias que tenham pelo menos um membro 

com 60 ou mais anos de idade, assunto já discutido neste órgão, houve atempadamente preocupação 
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deste Executivo, na repartição por vários fornecedores, sendo nos foi informado pelos serviços, que ao 

abrigo da Lei da Contratação Pública, isso não era permitido. Depois explicou alguns pormenores do 

procedimento, nomeadamente o recurso a uma consulta preliminar a fornecedores, sendo que apenas 

duas empresas apresentaram valores, Padaria Avenida, Lda. 8.50€ + iva e Confeitaria e Padaria 

Canastra Doce, Lda. 8.47€ + iva. Depois, seguiu-se um procedimento por consulta prévia com convite 

a cinco empresas, Padaria Avenida, Lda., Confeitaria e Padaria Canastra Doce Lda., Maria Emília 

Pinheiro Guedes, Padaria e Confeitaria Campo D’ Aveleira, Lda., e Dionísio Ferreira Cardoso, 

Unipessoal, Lda. A este procedimento só concorreram duas empresas, Padaria Avenida Lda., com 

valor de 7.36€/bolo-rei e Confeitaria e Padaria Canastra Doce, Lda., com valor de 8.38€/bolo-rei. 

Informou que os bolo-rei, bem como a garrafa de Vinho do Convento já começaram a ser distribuídos 

em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia. Referiu ainda que este ano, optou-se pela 

oferta do vinho atrás referido, em detrimento do Vinho do Porto como forma de divulgar o Vinho da 

Quinta do Convento de Ancede. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima, cumprimentou todos os presentes e interveio para dar conta de 

algumas notas, designadamente a realização do Mercadinho de Natal, com a presença de diversas 

bancas e uma oferta muito variada dos produtos locais, nos dias 18 e 19 de dezembro, no Jardim Dr. 

José Teixeira da Silva. Esta iniciativa realizada em parceria com a Associação Empresarial de Baião, 

teve como objetivo principal o de celebrar esta data festiva e dinamizar a economia. Estes dias tiveram 

a animação da Escola de Dança Liliana Castro, Escola de Dança Byondance e da Associação Vale do 

Zêzere, que realizaram diversos espetáculos, tendo sido visível a satisfação das pessoas que por lá 

passaram. Depois referiu-se à inauguração das obras de requalificação do Jardim de S. Bartolomeu 

que ocorreu no passado dia 17 de dezembro e lamentou a ausência dos Senhores Vereadores da 

Oposição, que foram convidados por fazerem também parte da Câmara. Por fim, referiu também a 

iniciativa da passagem do Camião do Pai Natal que este vai voltar a percorrer todo o Concelho de 

Baião, à semelhança do que aconteceu no ano passado. Este camião vai visitar todas as freguesias e 

proporcionar aos baionenses momentos de entretenimento, em especial aos mais pequenos. As 

crianças terão a oportunidade de escrever uma carta com os seus desejos para o Pai Natal e entregar 

num marco do correio instalado no camião. O Pai Natal leva consigo ajudantes divertidos que vão criar 

momentos de verdadeira animação, com muita música, boa disposição e oferta de algumas 

guloseimas para adoçar ainda mais esta época e transmitir uma mensagem de carinho e paz através 

desta iniciativa que tem sido ótima. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e aproveitou 

para fazer algumas considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo 

sobre a questão do polidesportivo, disse que, à altura, não tinha conhecimento da situação, e por isso, 

pediu à Senhora Vereadora Anabela Cardoso, para se inteirar do problema e, caso necessário, 

solicitar o apoio dos técnicos da Câmara no sentido de se avaliar a situação. Entretanto, e em função 
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disso, estudar possibilidades de melhorar a situação. Em relação à intervenção do Senhor Vereador 

Paulo Portela sobre o agradecimento do envio da gravação das reuniões, bem como da relação das 

escolas, não há necessidade de agradecer. Quanto à gravação das reuniões em vídeo, informou que a 

meta é o mês de fevereiro, nomeadamente para a reunião da Assembleia Municipal, e a seguir, se 

houver condições, serão as Reuniões da Câmara Municipal. Relativamente aos ofícios de resposta a 

munícipes alegadamente recebidos em duplicado, e sem assinatura, lamentou que isso tenha 

acontecido e que desconhecia a situação, se é que aconteceu, pelo que solicitou ao Senhor Vereador 

que informasse, mais uma vez, de forma mais concreta o que efetivamente aconteceu. No que se 

refere à publicação das Atas das Reuniões na página da Câmara, informou que o problema será 

resolvido logo que possível. Quanto às afirmações graves que o Senhor Vereador referiu que foram 

feitas na última Sessão da Assembleia Municipal, disse para se sentir à vontade para as expor nesta 

reunião. Sobre a questão levantada em relação à oferta do vinho da Quinta do Mosteiro de Santo 

André de Ancede, o Senhor Presidente disse que o mesmo é cultivado pela Câmara, apenas recorre 

anualmente a um acordo de parceria com uma empresa externa para a produção do vinho, acordo que 

já foi feito com empresas diferentes. Informou que a Câmara todos os anos na época de Natal, faz 

oferta a várias entidades do Concelho de Baião, nomeadamente, Corporações de Bombeiros, Centro 

de Saúde, GNR ou IPSS’s, e a entidades externas com quem a Câmara se relaciona e membros do 

Governo. Em 2020, e num contexto de dificuldade que os colaboradores do Centro Hospitalar Tâmega 

e Sousa tiveram que enfrentar no combate à pandemia da Covid-19, a Câmara decidiu oferecer uma 

garrafa do referido vinho a todos eles, desde o Conselho de Administração, até aos colaboradores da 

receção. Para além do reconhecimento desse esforço extraordinário, fez-se também dessa forma a 

divulgação desse vinho e da Quinta do Mosteiro, para além de que se retirou pressão ao mercado de 

vinho desse ano em que pelo menos alguns dos produtores locais tiveram dificuldades em escoar os 

seus stocks. Em relação à questão dos bolos-rei, disse que o Senhor Vice-Presidente já tinha 

explicado o procedimento adotado, destacando que tinha sido vontade de todos que a sua aquisição 

fosse feita a vários fornecedores, só que, no caso concreto e em função dos valores envolvidos, a 

legislação não permite a fragmentação da despesa e obriga à abertura de procedimento concursal. 

Quanto à oferta de livros aos alunos do pré-escolar e do ensino básico, referida pela Senhora 

Vereadora Anabela Cardoso, disse que se tratava de uma atividade para assinalar a época do Natal 

dos mais pequenos, em substituição de outras iniciativas que não se puderam realizar, devido ao 

contexto pandémico que se vive atualmente, tal como se passou com várias outras iniciativas de 

outros pelouros. Assim, reiterou que as questões da prevenção da saúde devem prevalecer sempre 

sobre todas as outras. Ainda a este propósito, lamentou que mais uma vez não se pudesse realizar o 

tradicional Almoço de Natal sénior, uma vez que para uma boa parte deles, este almoço e o passeio 

anual, são iniciativas que eles valorizam com grande simbolismo. Ainda no que concerne à imposição 

de novas restrições, deu como exemplo a recente inauguração do Jardim de S. Bartolomeu, em que a 

Câmara também teve esse cuidado, ao optar por uma inauguração singela ao final de um dia de 

trabalho, precisamente para evitar aglomerados de pessoas. Realçou que se trata da requalificação de 
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um espaço bastante simbólico da Vila de Baião, que está muito bonito e que tornou numa área mais 

moderna e funcional, pelo que ficou muito satisfeito com a solução. ----------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a intervir, para dizer que no que se refere à gravação das 

reuniões em vídeo, fevereiro é tempo de mais. Sobre as afirmações feitas na última Assembleia disse 

que não queria preocupar o Senhor Presidente. Já em relação à oferta do vinho aos colaboradores do 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa disse que compreendeu a explicação. Ainda quanto à questão 

de aquisição dos bolos-reis, perguntou se à semelhança de outras atividades, se esta também não 

poderia ter sido articulada com a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. Sobre 

o facto de não ter estado presente na inauguração do Jardim de S. Bartolomeu, referido pelo Senhor 

Vereador José Lima, disse que apenas recebeu o convite um dia e meio antes, tendo já compromissos 

assumidos e as suas agendas para gerir. Acrescentou ainda que, todas as obras que a Câmara 

inaugurar e que considere como obras boas, os Vereadores da oposição estarão presentes, de outra 

forma não o farão até para não serem deselegantes. Por fim, e ainda a este respeito lembrou que o 

Senhor Vice-Presidente também não esteve presente na referida inauguração. ------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que o Senhor Vice-Presidente não esteve presente na 

inauguração do Jardim de S. Bartolomeu, em virtude de se encontrar em representação do Município 

no âmbito de uma visita às IPSS’s do Concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara introduziu um assunto que ficou pendente de resolução 

na última Reunião de Câmara e que diz respeito à deliberação número oito, da Ata Nº 21, de 

10/11/2021 e o parecer da CCDRN que versou sobre a mesma. Assim, e tendo os Senhores 

Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião”, solicitado, na Reunião de Câmara de 

06/12/2021, prazo para analisar o parecer da CCDRN, que lhes foi, então, apresentado, com 

referência à deliberação número 8, da Ata n.º 21, de 10/11/2021, tendo em vista a tomada de uma 

decisão sobre a referida deliberação, foi pelo Senhor Presidente inquirido que se pronunciassem sobre 

o mesmo, na medida em que resulta daquele parecer que o sentido e alcance da deliberação tomada 

é inconstitucional e ilegal e, nessa sequência, convidados se pretendiam apresentar uma iniciativa 

para anulação administrativa da referida deliberação ou se a mantinham. Na sequência e em resposta, 

foi pelo Senhor Vereador Paulo Adriano Guedes Portela, tomada a palavra, tendo este dito que depois 

de analisado o parecer da CCDRN, que não reviam ilegalidades na proposta denominada de 

“Proposta N.º 1 da COLIGAÇÃO COM DETERMINAÇÃO POR BAIÃO (PSD-CDS)” e na consequente 

deliberação, pelo que não estavam dispostos a subscrever uma iniciativa conjunta destinada à sua 

anulação, mas que se o grupo do PS quisesse tomar essa iniciativa o poderia fazer e que a coligação 

PSD-CDS, em face da mesma, decidiria qual o sentido de voto. Foi então dito pelo Senhor Presidente 

que mantinha a consideração que o sentido e alcance da deliberação tomada é inconstitucional e 

ilegal e que não podia conformar-se com a vigência da mesma, aliás na senda conclusiva do parecer 

da CCDRN. Assim sendo, considerava esgotadas as vias administrativas para fazer cessar a vigência 
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a deliberação número 8, da Ata n.º 21, de 10/11/2021, pelo que iria exercitar o poder de impugnação 

contenciosa que compete ao Presidente da câmara, incluindo, se necessário fosse, a tutela cautelar, 

para assegurar a legalidade dos procedimentos de contratação de pessoal em curso e, bem assim, 

dos procedimentos a iniciar no corrente ano, quer na modalidade de trabalho em funções públicas, 

quer de prestação de serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 26/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 26/2021. ---- 

 

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 27/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 27/2021. ---- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 28/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 28/2021. ---- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 29/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 29/2021. ---- 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 30/2021 – Proposta 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 30/2021. ---- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 31/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 31/2021. ---- 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 32/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 32/2021. ---- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 33/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 33/2021. ---- 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 34/2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 34/2021. ---- 

 

10.  Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Proteção Civil, a qual se 
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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 dos 

presentes, aprovar a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Baião. O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Filipe Fonseca ausentou-se da sala, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA. ------------------ 

 

11. Atribuição de apoio financeiro 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 Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Proteção Civil, 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 dos 

presentes, aprovar a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro ausentou-se da 

sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA. ----- 

 

12. Processo de expropriação – Rejeição da contraproposta de preço apresentado em nome 

dos titulares do prédio – 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 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 o 

processo de expropriação e rejeição da contraproposta de preço apresentado em nome dos titulares 

do prédio. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

13. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – AMIGO – Associação de 

Modalidades Inovadores do Gôve – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e 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 contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a AMIGO – Associação de 

Modalidades Inovadores do Gôve. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

14. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a  

Associação Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares” – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá 
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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 acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação 

Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

15. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a  

Fanfarra S. Tiago e Zés Pereiras de Valadares  – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e 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 acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a  Fanfarra S. 

Tiago e Zés Pereiras de Valadares. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e 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-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Cultural e Recreativa 

de Santa Cruz do Douro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Grilense de 

Cultura e Recreio - AGRICUR – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e 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 Grilense de Cultura e 

Recreio – AGRICUR . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 24 da Reunião Ordinária de 22.12.2021 
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                                                                                                          10/10 

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 17H10 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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