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ATA  N.º 20 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois, 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ausências: Vereadora Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo, por motivos de ordem 

pessoal e familiar, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ---------------------------------------- 

 

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

Humanos, Dr. 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 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de outubro 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. Não participaram na votação os Senhores Vereadores, Henrique Gaspar Ribeiro e José 

Manuel Lima Soares, por não terem participado na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA 

e n.º 5, do artigo 11.º do Regimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

registo de algumas iniciativas que decorreram no âmbito dos seus pelouros, nomeadamente nos dias 

11 e 12 de Outubro, a realização de um rastreio pela empresa Essilor, nos 3 Agrupamentos de Escola 

do Concelho, para os alunos do segundo e terceiro ano, com o objetivo de promover a sensibilização 

para a importância do diagnóstico precoce na prevenção de doenças oculares, uma iniciativa integrada 

no âmbito de responsabilidade social da empresa. Também no dia 12 de outubro, em Valongo 

decorreu um encontro anual com escolas, onde foi atribuído o galardão Eco-Escolas aos três 

agrupamentos do Município, assim como ao Município que é parceiro desta iniciativa. Esta iniciativa 

tem como objetivo promover a educação para o desenvolvimento sustentável e realizar um trabalho ao 

longo do ano letivo com as escolas. Informou que no dia 16 de outubro celebrou-se o Dia Mundial da 

Alimentação e o Município, para assinalar esta data, distribuiu aos alunos do pré-escolar, do primeiro e 

segundo ano, dos três agrupamentos, um conjunto de cinco livros que falam sobre a educação para a 

alimentação saudável e inclui um conjunto de atividades educativas. Informou também que no dia 15 

de outubro, decorreu a inauguração da exposição Grandes Mestres, no Mosteiro de Santo André de 

Ancede, com a presença da Senhora Ministra, Ana Abrunhosa. Disse que é uma exposição que nos 

orgulha a todos e estará patente até dia 13 de novembro, sendo que, neste momento, já visitaram a 

exposição 748 pessoas, destas 307 decorreram na última semana. Disse ainda que, no âmbito do 

projeto que a Câmara tem vindo a desenvolver, de valorização do nosso artesanato, foi retomada a 

formação das bengalas, no dia 20 de outubro e decorrerá até dia 14 de dezembro, integra 18 

formandos, incluindo um colaborador da autarquia, no sentido de garantir a continuidade desta arte. 

Acrescentou ainda que esta formação se insere num projeto que tem vindo a ser desenvolvido no 

âmbito da valorização do nosso património imaterial. Por último, informou que estão a decorrer as 

gravações da segunda fase do filme “Outono”, que terá Baião como foco maior. ------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes, bem como aqueles que lá em 

casa acompanham estas reuniões. Depois, deixou aqui dois apelos, que em seu entender, fazem 

sentido, dada a época natalícia que se aproxima. Um deles prende-se com um desafio que fez, para 

que sejamos todos ainda mais solidários, principalmente com os vizinhos e os mais vulneráveis. O 

outro desafio, é no sentido para que todos estejam do lado dos empresários, porque são estes que 

criam postos de trabalho, e por isso, apelou para que as pessoas não saiam e comprem em Baião. 
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Depois, lembrou que há comércios no Concelho que já começam a estar fechados ao fim de semana e 

que normalmente estavam abertos. Portanto, apelou a todos para que participem na ação, “Compre 

em Baião”. Neste sentido, pediu também a colaboração dos empresários para que sejam criativos e 

tenham imaginação, de forma a captar a atenção dos clientes. De seguida, deu os parabéns à Câmara 

e à Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, pela inauguração da exposição do Mosteiro de Santo 

André de Ancede e pelo facto de trazerem a Senhora Ministra, Ana Abrunhosa, que 

independentemente do partido a que pertence, até admira e tem alguma consideração. Gostou do que 

ouviu da Senhora Ministra, quando disse que se tratava de uma grande exposição e de grande valor, 

mas que agora tinha que ser sempre a subir. E, como tal, alertou para o facto desta infraestrutura não 

poder ficar no esquecimento, mas sim, dinamizar aquele espaço, criando uma programação cultural à 

medida do investimento que lá foi feito. Disse que não se pode dizer que se começou mal, no entanto, 

considerou que foi uma inauguração feita à pressa, sem qualquer programação, ou sem qualquer 

visibilidade pública, sem meios de comunicação que permitissem divulgar aquela exposição que, na 

sua ótica e como já o disse aqui, é uma grande exposição. Notou que não estiveram presentes a maior 

parte dos políticos, do Concelho, como Presidentes de Junta, Membros da Assembleia, representantes 

das associações que muitas vezes estão em tudo e não estiveram na inauguração desta exposição. É 

de opinião que a continuar assim, não lhe parece que o futuro seja muito agradável para aquele 

complexo cultural, lembrando que já sugeriu a forma como aquele espaço devia ser gerido. Depois, 

em relação ao funcionamento, defende que para funcionar de forma razoável, uma vez que se trata de 

um Mosteiro de âmbito nacional e até internacional e, tendo já falado com alguns responsáveis que 

gerem coisas bem menores, a Câmara irá precisar de um orçamento anual na ordem dos 350 mil 

euros. Neste sentido, perguntou se o Executivo Socialista está disponível para gastar esta verba todos 

os anos, de forma a manter o espaço com o dinamismo que o valor lá investido merece, porque se não 

se fizer, aquilo irá ser uma mera utilização de retórica. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara pediu desculpa pela interrupção, para alertar o Senhor Vereador 

Paulo Portela, por estar prestes a usar os 5 minutos que lhe são permitidos, segundo o Regimento da 

Câmara. Lembrou que já passou um ano de reuniões deste mandato e que tem sido condescendente, 

mas apelou mais uma vez para que todos sejam mais rigorosos e cumpridores com o regimento, que 

também todos aqui aprovaram. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Posto isto, o Senhor Vereador Paulo Portela prosseguiu, agradecendo a condescendência e o alerta 

pelo tempo utilizado e, sempre que achar oportuno quando ultrapassar o tempo, agradece que o 

chame a atenção, o que respeitará como sempre fez. Caso não tenha tempo de colocar as questões 

que pretendia, fá-lo-á na reunião seguinte. Ainda a respeito da inauguração da exposição do Mosteiro 

de Santo André de Ancede, elogiou o trabalho do colaborador Rafael, pois daquilo que viu e ouviu 

aquando da visita da Senhora Ministra, fez apresentações de grande nível, mostrando conhecimento, 

preparação e muito trabalho, o que não acontece com outros colaboradores, pois o que lhe tem 
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chegado aos ouvidos é que quando é o Rafael as coisas correm de uma maneira excelente e 

fantástica, quando não é, as coisas não são bem assim. Deixou o alerta à Senhora Vereadora para 

interceder na forma como outros fazem as visitas e à forma como as pessoas são tratadas. Depois, 

em relação ao terreno para os bombeiros, disse que foi aqui apresentada uma proposta e, o Senhor 

Presidente voltou a dizer que, para apresentar a proposta, a bancada do PSD devia ter falado com os 

bombeiros, nesse sentido, voltava a dizer que não têm qualquer compromisso com nenhuma 

associação e vice-versa, agora, sabem o que querem e não querem condicionar de forma nenhuma as 

instituições, e por isso, entendem que a proposta que apresentaram já não era novidade e que os 

bombeiros queriam um quartel novo. São de opinião que a qualificação não é uma solução nem agora 

nem para o futuro, é preciso ter ambição e têm a certeza de que a atual direção dos bombeiros e os 

bombeiros têm essa ambição, não se podem condicionar, mas sim, incentivar e deixá-los caminhar 

estando ao lado deles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente voltou a alertar o senhor vereador de já tinha ultrapassado mais de 50% do seu 

tempo e que o ia condescender mais um pouco, chamando-o mais uma vez a atenção para o 

cumprindo do regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador Paulo Portela, pediu só mais uns minutos para dizer que o Senhor Presidente está 

preocupado com o dinheiro para o imóvel, que a questão do terreno nem é difícil e que o problema 

está no financiamento da obra e nos condicionamentos que poderão existir ao nível dos fundos 

comunitários. Depois alertou para o facto que todos devem perceber que os bombeiros têm vida 

própria, têm um imóvel próprio e os bombeiros têm vontade e capacidade para angariar fundos para 

um novo quartel, bem como gente que os lidera capaz disso. Terminou mostrando um conjunto de 

fotografias sobre temas discutidos em reuniões anteriores, nomeadamente situações relacionadas 

com o cumprimento das regras de segurança no trabalho, tecendo comentários à medida que 

passavam as imagens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente informou o Senhor Vereador Paulo Portela de que havia ultrapassado em mais 

de 400% o tempo que lhe era permitido, segundo o Regimento da Câmara. ------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e os que acompanham estas 

reuniões, lá em casa. Usou da palavra para dar conta de algumas notas, uma delas, que se prende 

com uma iniciativa que se desenvolveu esta semana aqui na sede do concelho, relacionada com as 

comemorações do Dia Municipal para a Igualdade. Esta iniciativa dividiu-se em dois momentos, desde 

logo um workshop relacionado com a violência doméstica contra idosos, na sequência de workshops 

que são promovidos pela CIM-TS e que têm sido desenvolvidos em todos os municípios que fazem 

parte da CIM. Informou que o mês de outubro coincidiu com a iniciativa a realizar-se aqui no nosso 

Município, a qual contou com mais de 100 participantes. A iniciativa decorreu no Auditório Municipal e 
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recebeu largados elogios não só pela boa organização, mas também pela qualidade do espaço. 

Paralelamente a isso, decorreu a abertura da exposição denominada de "Degraus para a Igualdade" 

proporcionada pelo setor de ação social e que se prendeu com a exposição de uns trabalhos feitos por 

alguns dos utentes dos Centros de Relação Comunitária, e das IPSS concelhias. 14 Telas que 

passarão a estar expostas no Auditório Municipal, apelando assim a todos que visitem e passem a 

mensagem. Depois informou do aumento significativo do número de pedidos para a realização de 

queimas e queimadas, neste sentido, aproveitou o momento para sensibilizar aqueles cidadãos que 

ainda têm alguns restos de limpeza dos seus terrenos, para terem cuidado de verificarem todas as 

questões relacionadas com o cumprimento das regras de segurança exigidas aquando da realização 

desses atos. No mês de outubro, através da Plataforma de registo de Queimas e Queimadas, foram 

registados 1316 pedidos, um número muito elevado que obriga uma atenção redobrada nos cuidados 

com o uso do fogo, qualquer descuido pode proporcionar a propagação de uma queimada num um 

incêndio. Mesmo estando a caminhar para uma descida das temperaturas não devemos facilitar. Por 

fim, deixou um registo, para um assunto novamente abordado pelo Senhor Vereador Paulo Portela, 

respeitante às Associações Humanitárias de Bombeiros, dizendo que no seu entendimento, trazer este 

assunto aqui constantemente, em nada está a beneficiar aquilo que possam ser as vontades e 

intenções das corporações, esta necessidade extrema em falar sobre os Bombeiros em nada os 

dignifica. As Associações certamente passam melhor sem ser envolvidas nesta discussão política, e 

os nossos Bombeiros que tudo fazem pelas nossas populações também não o merecem. ----------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima, apesar de não se ter inscrito, pediu para fazer uma pequena 

intervenção, aproveitou para cumprimentar todos os presentes e dizer que em relação à questão do 

encerramento dos estabelecimentos comerciais aos fins de semana, abordada pelo senhor Vereador 

Paulo Portela, é preciso saber qual a verdadeira razão desse encerramento, que como é do 

conhecimento do Senhor Vereador, prende-se com o problema da falta de mão de obra. Lembrou que 

a Câmara tem um plano articulado com a Associação Empresarial de Baião para que o Compre em 

Baião, em 2022 seja mais um sucesso neste Concelho, tal como tem acontecido em anos anteriores. - 

 

A Senhor Vereadora Anabela Cardoso pediu autorização ao Senhor Presidente, apenas para 

acrescentar uma informação ao que o Senhor Vereador Paulo Portela disse em relação à inauguração 

da exposição de grandes mestres, nomeadamente que não houve notícias na comunicação social, por 

isso, deu conta que os serviços estão a fazer um clipping de imprensa, sendo que na última semana 

foram publicadas 21 notícias alusivas a esta iniciativa, algumas no Público, no JN, na Visão, numa 

Revista de Vinhos, na TVI, tendo também o Porto Canal feito uma reportagem com o Mosteiro como 

pano de fundo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que, em relação à intervenção do Senhor 

Vereador Paulo Portela, estamos todos de acordo em sermos solidários, bem como com o apelo a 
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todos para que comprem em Baião. Quanto aos outros assuntos, disse mais uma vez que, desde o 

início do mandato todos têm sido condescendentes no cumprimento do regimento da Câmara, 

contudo, a partir de agora, cada vez que seja apresentado um assunto que já tenha sido aqui falado 

uma ou várias vezes, e que não haja nada de novo a dizer desde a última informação, por respeito a 

esta Câmara, por respeito a si mesmo e também porque já fez esse apelo muitas vezes, não 

responderá. Portanto, se aqui for feita repetidamente a mesma pergunta, ainda que com uma 

roupagem diferente, não merecerá qualquer resposta, porque é estar a retirar tempo a todos os 

presentes, que podiam estar a trabalhar e a fazer outras coisas que sejam mais úteis para os nossos 

cidadãos. Se, porventura essa situação se voltar a verificar, disse que, por respeito a todos, os 

serviços da edição que fazem a transmissão da reunião, farão um corte e colocarão um link, 

canalizando a informação para a reunião em que foi falado o referido assunto, bem como a resposta 

que o mesmo mereceu. Lembrou ainda que, o que se tem passado nestas reuniões tem levado a 

atitudes de desgaste, porque o Senhor Vereador continua a trazer os mesmos assuntos de forma 

recorrente, sem conteúdo novo. Quanto à inauguração do Mosteiro de Ancede disse que a mesma 

deverá acontecer muito brevemente, sendo que a razão de ainda não o ter sido, já aqui foi explicada. 

Congratulou-se pelo comentário positivo que fez em relação aquele complexo cultural, enfatizando que 

sempre bom evoluirmos. Fez também uma pequena interjeição, pelo facto de ouvir o Senhor Vereador 

dizer pela primeira vez, que admirava a Senhora Ministra, Ana Abrunhosa, porque as últimas palavras 

que pronunciou, quando ainda não era Vereador, numa Sessão da Assembleia Municipal acerca da 

mesma, aquando de uma outra visita a Baião, não foram muito simpáticas, ao dizer que nos tinha 

enganado a todos. Sobre a inauguração da exposição feita à pressa, disse não merecer qualquer 

comentário, acrescentando que a mesma correu muito bem e de forma muito calma, depois de uma 

reunião do Conselho Consultivo Municipal. Aproveitou ainda para dizer que, à semelhança do que tem 

acontecido em outros eventos, não fica nada bem ao Senhor Vereador assistir à inauguração e depois 

não ficar para o almoço, na medida em que está em representação institucional, e, portanto, a ação 

integra todo esse tempo. Lembrou ainda que se a inauguração dependesse da Câmara, a mesma teria 

ocorrido umas semanas mais cedo, logo, não tendo sido possível a disponibilidade de agenda de outra 

figura do Estado para cá vir, foi a melhor situação que se encontrou. Sublinhou que agora, mais do 

que se estar a pôr sempre problemas, em relação a tudo, como tem sido o caso, o facto é que se 

constatou, que a inauguração foi efetivamente um sucesso e, isso era o que se esperava e nos 

credibiliza, o que é comprovado pelo número de visitas que aqui foi referido pela Senhora Vereadora 

do Pelouro da Cultura. Aproveitou para referir que o Senhor Vereador pelos vistos, não conhecia a 

divulgação do evento nos órgãos de comunicação de referência como foi o caso de um programa na 

TSF, que teve como pano de fundo o Mosteiro de Santo André, bem como o clipping de 21 indicações 

na imprensa, referido pela Senhora Vereadora. Salientou a preocupação do Senhor Vereador quando 

questionou se a Câmara está preparada para suportar o valor de um orçamento, que ele próprio 

avançou para a dinamização daquele espaço, quando em tempos defendia a venda de todo aquele 

espaço. Disse que chegados a esta altura, não se deve criticar só porque se é da oposição, mas sim, 
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todos devíamos estar satisfeitos e orgulhosos de termos aquele mosteiro conforme está, bem como 

termos ali uma exposição de grande nível como a que está a decorrer. Quanto aos convidados, 

estiveram os que puderam estar sendo que os Presidentes de Câmara que fazem parte da CIM-TS, 

estavam presentes num outro momento cultural, dado que na altura participavam nas cerimónias da 

comemoração do Centenário da Agustina Bessa Luís, promovidas pela Câmara de Amarante, razão 

pela qual, também não esteve presente o Presidente da Assembleia Municipal, Armando Fonseca. No 

que se refere ao funcionamento do MACC de âmbito nacional, disse que a Câmara irá encontrar um 

bom modelo, da mesma maneira que se encontrou esta posição bastante boa, em que o Senhor 

Vereador não teve qualquer participação. Disse que não acompanhava com tanto otimismo a ideia da 

Senhora Ministra, quando referiu que agora tinha que ser sempre a subir, o que, a partir de uma 

posição destas não é fácil. Em relação aos custos de funcionamento, disse que o mesmo se irá refletir 

nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2023, que virá à Reunião de Câmara no próximo 

mês de novembro. Portanto o Senhor Vereador deve ficar descansado, pois o Executivo está no 

mínimo tão empenhado como ele, para que tudo corra bem, com uma grande diferença, é a de que 

tem estado empenhado desde a primeira hora. Sobre a questão se há meios humanos disponíveis ou 

não, lembrou que os Baionenses têm manifestado a sua confiança, na forma como tem sido bem 

gerida a coisa pública. Quanto à questão do colaborador Rafael, disse que felizmente, a Autarquia na 

sua organização, de uma maneira geral, tem um conjunto de colaboradores muito bons e a prova de 

que são ótimos, é a forma como têm contribuído e permitido que a Câmara tenha conseguido atingir 

os 90% de todos os seus compromissos. Agora nem todos se chamam Rafael, são funcionários de 

vários nomes, que tal como ele, são bons colaboradores e dão todos os dias o seu melhor e fazem um 

excelente trabalho sendo desafiados, nomeadamente da parte da Câmara, em cada dia a serem ainda 

melhores. Depois, a questão do terreno dos bombeiros, disse que não ia voltar a falar do assunto e 

como já referiu, os serviços farão a tal interligação à Reunião de Câmara onde foi falado o assunto e 

resposta que mereceu. Referiu ainda que nunca foi colocado em dúvida a capacidade dos bombeiros, 

para angariar fundos para a construção o seu quartel. Alegou que se trata de mais uma situação de 

contradições, tal como tem acontecido em outras, e, por isso, até acredita que um dia destes o Senhor 

Vereador diga que foi muito boa iniciativa da nossa parte termos evoluído para a construção da 

biblioteca, que na altura era contra e não eram preciso ter bibliotecas, porque agora com os telemóveis 

se consegue aceder a tudo. Quanto às questões de liderança, disse que não merecem qualquer 

comentário da sua parte, apenas lembrou que desde 2003 decorreram 16 eleições, e destas, o PS 

venceu 15. Recordou que já esteve também há muitos anos na oposição, e, se, quem está do outro 

lado cumprir, deve haver respeito. Contudo, até compreende que o seu papel não é fácil, porque o PS 

tem cumprido com as pessoas, e estas têm-lhe conferido o seu voto de confiança. Disse ainda que as 

questões de política interna e partidária não devem ser trazidas para a discussão aqui, porque fazem 

parte da vida interna dos partidos. Finalmente e relativamente às fotografias que o Senhor Vereador 

Paulo Portela exibiu, disse que no que diz respeito à utilização dos equipamentos de segurança, 
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continuará, como até aqui, a fazer o que serviços lhe recomendarem em função do local e tipo de obra 

a visitar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 15/2022 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

15/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 16/2022 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

16/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 17/2022 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

17/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 18/2022 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

18/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 19/2022 – 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 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

19/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 20/2022 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

20/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 21/2022 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

21/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 22/2022 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

22/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 23/2022 – 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, 
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aprovar a proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

23/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 24/2022 – 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 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

24/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 25/2022 – 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 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

25/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 26/2022 – 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 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao processo 

26/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Guia de Coleção da RIBTS – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa – 

Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e Património Cultural, 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 guia 

de coleção da RIBTS – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa. ----------------------------- 

 

14.  Protocolo para a utilização do Centro Hípico – Agrupamento de Escolas Vale de Ovil – 

Proposta 
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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 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 protocolo para a 

utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas Vale de Ovil. ----------------------------------------- 

 

15.  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 e 

Associativismo, 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 minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo 

com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ------------------------------------------------- 

 

16. 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 e 

Associativismo, 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 minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – 

Associação Grilense de Cultura e Recreio (AGRICUR). --------------------------------------------------------------- 

 

17.  Projeto das alterações ao Regulamento Municipal de atribuição das Distinções Honoríficas 

do Município de Baião – Publicitação do início do procedimento e participação 

procedimental – Prazo para participação procedimental – 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 

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 publicitação do início do procedimento e 

participação procedimental referente ao Projeto das alterações ao Regulamento Municipal de 

atribuição das Distinções Honoríficas do Município de Baião. ------------------------------------------------------- 

 

 

18.  Concurso Público – Beneficiação da EN 304-3, entre Teixeira e Teixeiró (32+030) e Santa 

Marinha do Zêzere (48+095) – Decisão de não adjudicação – Proposta 
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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 

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 da decisão de não adjudicação 

referente ao concurso público para a beneficiação da EN 304-3, entre Teixeira e Teixeiró (32+030) e 

Santa Marinha do Zêzere (48+095). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Concurso Público – Beneficiação da EN 304-3, entre Teixeira e Teixeiró (30+2030) e Santa 

Marinha do Zêzere (48+095) – Abertura de Procedimento – 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 

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 abertura de procedimento de concurso 

público para a beneficiação da EN 304-3, entre Teixeira e Teixeiró (32+030) e Santa Marinha do 

Zêzere (48+095). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 16H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 

 

 

 

 

Nota: Esta reunião pode ser vista, de forma integral, através do link: https://youtu.be/5ftLSU4JKDE 
 
 

https://youtu.be/5ftLSU4JKDE

