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ATA  N.º 11 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 2022 

 

Aos sete dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, comigo, Dora 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Ausências: Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de natureza profissional, tendo a 

Câmara considerado a falta como justificada. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas nove horas 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 25 de Maio de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Vereadora Anabela Cardoso apresentou as atividades desenvolvidas pelos seus Pelouros: Dia do 

Kart, no dia 31 de Maio, no Karting de Baltar, no âmbito das atividades de prevenção rodoviária junto 

dos alunos, com o piloto Filipe Nogueira. Conferência relativa ao Dia Mundial do Trânsito, no dia 5 de 

Maio, no qual os alunos tinham sido desafiados a criar um slogan alusivo à prevenção rodoviária e o 

vencedor seria impresso e colocado no carro do Filipe Nogueira. Também nesse âmbito, no dia 1 de 

Junho, tinha decorrido na Escola Secundária a Mostra de Projetos, Clubes e Atividades de Ciência 

durante qual os alunos tinham tido a oportunidade de experimentar a condução num simulador. No 

mesmo dia foi aberta a exposição itinerante Escrita D'Aqui no Jardim de São Bartolomeu, inserida no 

projeto Festival Inventa, e foi assinalado na Biblioteca Municipal o Dia da Criança, no qual 55 crianças 

do Jardim de Infância do Pranhô e de Lordelo participaram em atividades ligadas à leitura. No dia 3 de 

junho, no âmbito do Projeto Educativo Concelhio, foi desenvolvida uma ação relativa ao Dia Mundial 

da Bicicleta, na qual os alunos tinham sido convidados a deslocar-se para a escola de bicicleta, tendo 

sido acompanhados pela GNR. Por último, também no dia 3 de Junho, tinha sido inaugurado o 

Auditório Municipal de Baião, obra que era motivo de orgulho e um espaço a dinamizar a curto prazo. -  

 

Vereadora Célia Azevedo registou com agrado as obras de beneficiação no Auditório Municipal, uma 

intervenção bem conseguida e necessária. Lamentou a falta de participação do público na peça de 

teatro "Diabos e Diabritos num saco de mafarricos" em cena pela Filandorra, deixando como sugestão 

uma maior divulgação principalmente junto dos agrupamentos de escolas, uma vez que, tal como 

referido pelo Vice-Presidente da Câmara na inauguração, o investimento só faria sentido se o 

equipamento fosse usufruído e utilizado pelos baionenses. De seguida, solicitou informação adicional 

sobre o Centro de Recolha Animal, assunto abordado na última reunião de Câmara. Por último, 

lembrou da necessidade de serem colocados assistente operacionais nos agrupamentos escolares e 

também na área da saúde, decorrentes também da transferência de competências, sendo que essas 

falhas de pessoal estavam a ser colmatadas com recurso a contratos CEI, que eram válidos apenas 

por um ano e não prorrogáveis, não se afigurando como a melhor solução. ------------------------------------- 

 

Vereador Paulo Portela solicitou o ponto de situação das contratações, ou seja, dos concursos para 

admissão de colaboradores que estavam a decorrer e que já tinham decorrido na autarquia, para além 

dos critérios de avaliação para o concurso de engenheiro químico. ------------------------------------------------ 

 

Vice-Presidente da Câmara destacou o retorno das reuniões do Conselho Consultivo, uma prática dos 

anteriores executivos à qual se tinha dado continuidade, tendo a primeira reunião contado com uma 

elevada participação, demonstrando que as pessoas estavam envolvidas e atentas. Na mesma linha, 

destacou o início das sessões de prestação de contas nas freguesias, tendo já sido realizadas no Grilo 
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e em Campelo e Ovil. Registou que se tratava de uma forma do executivo se encontrar com as 

populações e, pese embora as sessões não terem a adesão que gostariam, era também um sinal de 

respeito para com elas. Por fim, assinalou a iniciativa promovida pelo Motoclube Baionense, “XIX 

Concentração Motard”, evento que tinha trazido bastantes visitantes, que tinha promovido o convívio e 

animação entre as pessoas, sendo uma iniciativa aberta a toda a população. --------------------------------- 

 

Vereador José Lima sublinhou a realização no próximo fim de semana da Feira Agro Douro Verde, 

Feira de Gastronomia de Caça, do Arroz de Aba e dos Produtos da Quinta. Referiu que iriam ser três 

dias de grande animação, com um programa muito intenso, desde gastronomia, animação, música, 

concursos e palestras e que iria contar com a presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento 

Regional, Isabel Ferreira. Assim, disse contar com a presença de todos na primeira edição da feira que 

pretendia divulgar aquilo que de melhor se fazia no concelho de Baião. ------------------------------------------ 

 

Presidente da Câmara destacou as inúmeras iniciativas voltadas para as crianças e jovens elencadas 

pela Vereadora Anabela, que demostrava que não era por falta de dinamismo que as pessoas não 

participavam nos eventos. Em relação à intervenção da Vereadora Célia Azevedo, destacou que a 

intervenção no Auditório Municipal apenas tinha sido possível com fundos disponibilizados em sede de 

reprogramação e isso evidenciava o bom trabalho da autarquia no aproveitamento de todos os fundos 

comunitários disponíveis. Era uma obra que a todos orgulhava, que agora importava a sua 

dinamização, sendo que a adesão das pessoas às iniciativas também não era sempre a que 

desejavam, mas, apesar de haver sempre espaço para melhorar, entendia que não era por falta de 

divulgação que a sala não tinha estado cheia na referida peça de teatro, mas obviamente tudo o que 

fosse possível teria de ser feito para que no futuro as pessoas aderissem. Em relação ao CRO, um 

dos assuntos que também ia trazer a esta reunião, solicitou esclarecimentos ao Chefe de Divisão, 

Eng.º Couto Barbosa. Em relação aos concursos para admissão de recursos humanos, embora 

estando a decorrer dentro dos prazos, sublinhou que para as quatro referências para assistentes 

operacionais existiam mais de setecentas candidaturas, o que iria tornar o processo mais moroso, 

tendo em conta a necessidade de análise e validação das mesmas. Atendendo a esse fator, já não iria 

ser possível a integração desses novos colaboradores nos agrupamentos durante este ano letivo, 

sendo certo que até lá eles estavam a ser colmatadas com colaboradores de outras equipas e, em 

alguns casos, também com contratos de emprego e inserção, que também deviam ser vistos numa 

perspetiva de responsabilidade social, ou seja, esses contratos permitiam que as pessoas adquirissem 

um conjunto de conhecimentos e de experiência que lhes poderiam ser úteis no futuro. No que se 

referia à saúde, destacou que, no presente, a Câmara tinha já disponibilizado cerca de oito pessoas 

para suprir necessidades. Sublinhou que este era um assunto já falado em reunião de Câmara, no 

âmbito da transferência de competências, e seria também abordado em reunião da Comissão de 

Acompanhamento. Sobre a intervenção do Vereador Paulo Portela, ser-lhe-ia enviada a informação 

solicitada sobre o ponto de situação dos concursos, bem como os critérios de avaliação para o 
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concurso de Engenharia Química, sendo certo que esses critérios eram públicos, tinham sido 

publicitados juntamente com o concurso. Em relação à intervenção do Vice-Presidente sobre o 

Conselho Consultivo, órgão de consulta do Executivo Municipal, sublinhou que o mesmo era composto 

por pessoas com experiência em várias áreas de desenvolvimento, cujo objetivo principal era recolher 

o seu contributo e opinião em relação às várias áreas de atuação do executivo, com vista ao melhor 

desempenho possível. Sobre a retoma das sessões de prestação de contas, o executivo fazia a sua 

parte, mas era verdade que, por norma, a participação do público ficava aquém do que gostaria, 

referindo que era importante que as pessoas participassem de forma mais efetiva. Em relação à Feira 

Agro Douro Verde, em Ancede, destacou a ligação da componente gastronómica da feira com o 

espaço onde era realizada, ou seja, a Quinta de Ancede e dos seus produtos agrícolas, para além da 

inovação de incluir no evento exposições, nomeadamente de produtos agrícolas e de caça, e 

palestras. De seguida, referiu-se a questões abordadas na última reunião de Câmara. A primeira 

colocada pela Vereadora Célia Azevedo, sobre uma informação fidedigna que tinha recebido de que 

as obras do CRO estariam paradas há meses e até com sinais de abandono e a segunda questão 

sobre três situações com a zona industrial de Eiriz. Para esclarecer estas questões, deu a palavra ao 

Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, e ao Vereador José Lima. ----------------------------------------------- 

 

Eng.º Couto Barbosa informou de que se tratava de uma obra financiada pela CCDRN, juntamente 

com os Municípios de Resende e Baião. A gestão da obra era de Resende embora com o 

acompanhamento de Baião, e, nesse seguimento, tinham sido já realizadas vistorias por parte da 

CCDRN, a última das quais realizada a 5 de Maio, que foi acompanhada pelo técnico da autarquia, 

João Paulo Borges. Sublinhou que a obra tinha tido um ligeiro atraso logo na fase inicial, porque o 

movimento de terras tinha começado a ser feito no inverno, tendo-se verificado muitas dificuldades. 

Um dos outros atrasos verificados deveu-se à falta de fornecimento de painéis com isolamento térmico 

para a cobertura, mas atualmente os trabalhos já estavam a ser executados, conforme informação que 

tinha recebido e que podia disponibilizar. Referiu que, por esse motivo, a obra poderia ter estado 

suspensa, desde essa vistoria de 5 de Maio até ao dia 26 de Maio, ou, poderiam estar a ser 

desenvolvidos trabalhos no interior sem serem visíveis do exterior. Acrescentou que sempre que 

existiam prorrogações de prazos, a Câmara Municipal de Resende comunicava à Câmara Municipal 

de Baião, sendo que a previsão da conclusão das obras estaria para o final do primeiro trimestre deste 

ano, no entanto, alertou para todos os constrangimentos já referidos e a dificuldade do cumprimento 

desse prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Câmara sublinhou, uma vez mais, para a importância de se clarificar cabalmente todas 

as informações recebidas, apesar de algumas serem reportadas como fidedignas, por vezes tal não se 

verificava. Ressalvou que a obra era financiada pela DGAL, mas o grosso de investimento era feito 

pelos municípios de Baião e Resende. De resto, esperava que o novo equipamento, dotado de todas 
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as condições para acolher os animais, permitisse contribuir para solucionar uma questão que trazia 

muita pressão aos municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vereador José Lima, em relação à Zona Industrial de Eiriz, informou que no que respeitava à recolha 

de resíduos e ecopontos, os mesmos eram colocados pela Resinorte, nas empresas, em função das 

suas necessidades, efetuando a recolha uma ou duas vezes por semana. Referiu que existia, ainda, a 

recolha seletiva de outros resíduos, como têxteis e óleos feita por outras entidades. Sobre o transito, 

referiu que uma das entradas tinha sido recentemente alargada, mas não tinha sido suficiente, por isso 

a autarquia estava em fase de negociação para aquisição de um terreno, que após falecimento da 

proprietária estava agora na posse dos herdeiros, por forma a solucionar esta questão. Sobre os 

lugares de estacionamento, sublinhou que após as obras efetuadas, tinham sido colocados passeios e 

todos os lugares de estacionamento estavam marcados. ------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Câmara em relação ao painel de identificação das empresas informou de que o mesmo 

seria colocado durante o presente mês, ultrapassadas as questões com a Infraestruturas de Portugal. 

De seguida, em relação também a declarações proferidas na última reunião sobre as tarifas dos 

resíduos, passou excerto da reunião de Câmara nas quais essa questão já tinha sido também 

abordada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vereador Paulo Portela perguntou quais os trabalhos que os colaboradores da autarquia estavam a 

executar na EN 321 e qual a responsabilidade da autarquia nos mesmos. Esta questão foi respondida 

pelo Vereador Lima informando que se tratava de uma recolha de lixo junto às bermas, numa ação 

também de sensibilização para essa problemática. --------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Câmara, em relação aos apoios às festas, informou de que o mesmo era canalizado 

para as comissões de festas através das paróquias/comissões e fábrica, com exceção das Festas 

Concelhias, organizadas pela Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal, e da festa de Santa 

Marinha do Zêzere, que tinha uma Comissão de Festas devidamente constituída. ----------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2022 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 17-12-2021 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no 

anexo I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Ministro da Administração Interna – Agradecimento – Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no 

anexo II à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

 

3. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e o aluno João Pedro Alves Monteiro – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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, aprovar o Protocolo de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e 

o aluno João Pedro Alves Monteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e o aluno Rodrigo Manuel Carvalho Rodrigues 

– Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 o Protocolo de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e 

o aluno Rodrigo Manuel Carvalho Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e as alunas Catarina Alexandra Filipe Araújo e 

Cláudia Isabel Pereira Pinto – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 o Protocolo de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e 

as alunas Catarina Alexandra Filipe Araújo e Cláudia Isabel Pereira Pinto. -------------------------------------- 
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6. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e o aluno Ângelo Rafael Monteiro Pereira – 

Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 o Protocolo de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e 

o aluno Ângelo Rafael Monteiro Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e os alunos Joel António Batista Azevedo e 

Maria Eduarda Maia Passos – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 o Protocolo de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil de Baião e 

os alunos Joel António Batista Azevedo e Maria Eduarda Maia Passos. ----------------------------------------- 

 

8. Minuta de Acordo de colaboração para a realização das Férias Desportivas entre o Município 

de Baião e a Obra do Bem Estar Rural de Baião – 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 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 Minuta de Acordo 

de colaboração para a realização das Férias Desportivas entre o Município de Baião e a Obra do Bem 

Estar Rural de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
9. Constituição do Conselho Municipal de Educação para o Quadriénio de 2021/2025 – 

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 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 Constituição do 

Conselho Municipal de Educação para o Quadriénio de 2021/2025 e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Loivos do Monte destinado à realização do 

Concurso Pecuário de Raça Arouquesa de Reixela/2022 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 atribuição de apoio à Junta de 

Freguesia de Loivos do Monte destinado à realização do Concurso Pecuário de Raça Arouquesa de 

Reixela/2022 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

 

11. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira 

Franca 2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 atribuição de apoio à Junta de 

Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira Franca 2022 e submeter o assunto à 

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

 
12. Apoio financeiro à Paroquia de Santo André de Ancede – Festas de Nossa Senhora do Pé da 

Cruz/2022 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 apoio financeiro à 

Paroquia de Santo André de Ancede – Festas de Nossa Senhora do Pé da Cruz/2022. --------------------- 

 
13. Apoio financeiro à Paroquia de São João Baptista de Gestaçô – Festas em honra de São 

João Baptista/2022 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 o apoio financeiro à 

Paroquia de São João Baptista de Gestaçô – Festas em honra de São João Baptista/2022. --------------- 

 

14. Apoio financeiro à Paroquia de São Pedro de Teixeira – Festas em honra de São Pedro/2022 

– Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida 
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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 o apoio financeiro à 

Paroquia de São Pedro de Teixeira – Festas em honra de São Pedro/2022. ------------------------------------ 

 

15. Apoio financeiro à Paróquia de Campelo (São Bartolomeu) – Festas de Santo António/2022 – 

Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 o apoio financeiro à 

Paróquia de Campelo (São Bartolomeu) – Festas de Santo António/2022. -------------------------------------- 

 

16. Reintegração do Município de Baião à Associação de Municípios Portugueses do Vinho 

(AMPV) – 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 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 

reintegração do Município de Baião à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Autorização para celebração da terceira alteração ao Acordo de Execução entre o Município 

de Baião e as juntas de Freguesia, nos termos da Minuta de Alteração ao Acordo de 

execução de Delegação de Competências previstas nas alíneas a), b) e c) do Anexo i, a que 

se refere o nº 2 do artigo 1º da lei Nº 75/2013, de 12 de Setembro, retificada pelas 

Declarações de Retificação Nº 46-C/2013, de 1 de Novembro e Nº 50-A, de 11 de Novembro – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 autorização para celebração da 

terceira alteração ao Acordo de Execução entre o Município de Baião e as juntas de Freguesia, nos 

termos da Minuta de Alteração ao Acordo de execução de Delegação de Competências previstas nas 

alíneas a), b) e c) do Anexo i, a que se refere o nº 2 do artigo 1º da lei Nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

retificada pelas Declarações de Retificação Nº 46-C/2013, de 1 de Novembro e Nº 50-A, de 11 de 

Novembro, e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------- 
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18. Abertura de procedimento concursal para cargo dirigente – Designação de Membros do Júri 

– Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 abertura de 

procedimento concursal para cargo dirigente - Designação de Membros do Júri e submeter o assunto 

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

 

19. Projeto do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Baião (2021-2030) – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Proteção Civil, 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 o projeto do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Baião (2021-2030) e submeter o assunto à 

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

 

20. Projeto de Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbano de Baião – 

Proposta  

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

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

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 o Projeto de Regulamento Municipal de 

Gestão do Arvoredo em Meio Urbano de Baião e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------- 

 

 

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.-------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 10H40 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio Presidência, Vereação e 

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

  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 
 

_____________________________________________ 

  

OS VEREADORES 

 
______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 
 

 

Nota:  

Esta reunião pode ser vista, de forma integral, através do link https://www.youtube.com/watch?v=HAborMricEk 

 


