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ATA  N.º 03 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Aos nove dias do mês de Fevereiro 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: Senhora Vereadora Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo, por motivos 

familiares, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------- 

 

Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, e Chefe da Divisão de Gestão Financeira 

e de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. ----------------------------------------------------- 

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, declarou aberta 

a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 26 de janeiro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para dar conta 

de que no próximo dia 18 de fevereiro estarão em Baião três técnicos da Direcção-Geral de Património 

Cultural para uma visita de trabalho no âmbito do processo de classificação das bengalas de Gestaçô 

como Património Imaterial. Estão previstas reuniões técnicas sobre o processo e visitas à Casa das 

Bengalas, bem como às oficinas dos artesãos. Os técnicos irão igualmente efetuar uma visita de 

avaliação às artesãs das Cestas de Frende para se familiarizarem com o processo de manufatura. 

Informou ainda que a Câmara está a preparar o curso de formação das Bengalas de Gestaçô, o qual 

terá início no final do mês de fevereiro ou princípio de março. O curso de formação irá ter a duração de 

200 horas, com componente prática e teórica e terá lugar na Freguesia de Gestaçô. Os interessados 

deverão proceder à sua inscrição através dos Gabinetes de Inserção. Por fim, comunicou que o balcão 

BUPI já está a funcionar provisoriamente num espaço do Edifício da Câmara, mas brevemente 

passará a funcionar definitivamente no Edifício do Antigo Registo Civil. ------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para informar que o Município de Baião viu com bons olhos 

o avanço do Estatuto do Cuidador Informal, de forma a dar apoio à nossa população. Disse que esta 

área é uma das preocupações deste Executivo, pelo que, nesta primeira fase está a ser dado a 

conhecer e acompanhar o que existe, para que as pessoas se possam inscrever, para fazer o pedido 

através da Segurança Social, de forma a poderem usufruir desse apoio. O Estatuto do Cuidador 

Informal reconhece esta atividade e garante diversos apoios e benefícios, que inclui dois tipos de 

cuidadores, o Cuidador Informal Principal e o Cuidador Informal não Principal. Depois, informou que o 

passado fim de semana foi dedicado à continuidade da vacinação das crianças e o Município, como é 

habitual, tem estado sempre disponível em articulação com o ACES, para a resolução dos problemas 

e necessidades que surjam no espaço de vacinação. E, como tal, a Câmara disponibilizou-se mais 

uma vez para manter a animação das crianças, de forma a tornar o processo mais fácil. Salientou que 

a CMB tem dado a resposta necessária, não tem falhado às solicitações, indo por vezes mais além, 

como é este o caso. Ao nível da área do desporto, deu conta da intenção da promoção de uma 

competição ao nível do futebol amador, numa parceria com a LIMFA, Liga Marcoense de Futebol 
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Amador. A criação da “Taça do Município”, que permitirá aos clubes locais, a participação numa 

competição e assim voltar a reativar as Associações e as suas atividades. Deu conta também da 

realização do Rali Terras D’Aboboreira que vai percorrer os três Municípios, Amarante, Baião e 

Marco de Canaveses. Salientou que este ano a prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, 

decorrerá nos dias 15 e 16 de Abril, com inicio na Vila de Baião e o seu final na cidade de Amarante, 

com a particularidade, deste ano a prova atingir uma maior dimensão e atrair mais visitantes. Para tal, 

a Câmara tem intenção de preparar animação para o evento, sobretudo na zona da Avenida 25 de 

Abril e Jardim de São Bartolomeu, de forma a criar uma maior dinâmica que beneficie o comércio 

local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes  e interveio para felicitar o 

Municipio de Baião pelo facto de ter sido o primeiro Municipio Português Certificado como Destino 

Turístico Sustentável pela EarthCheck. Neste âmbito, aproveitou para sugerir a realização de uma 

sessão de esclarecimento à população sobre a importancia desta certificação e envolver toda a 

comunidade neste processo, de forma a que a certificação se mantenha. Perguntou também se a 

adjudicação de 59.500,00 Euros a esta empresa estava relacionada com esta certificação. Sobre o 

curso de formação de Bengalas de Gestaçô, perguntou à Senhora Vereadora Anabela Cardoso, se o 

curso é só para alunos, ou se qualquer pessoa pode aprender. Abordou ainda a questão da falta de 

médicos nos Serviços de Urgência de Baião, em alguns dias. Disse que é uma excelente ideia, a  

realização do Rali e em sumultâneo preparar formas de dinamizar o comércio local. Perguntou 

também qual a entidade  responsavel pelo Polidesportivo de Gestaçô, que lhe parece estar um pouco 

abandonado. Sugeriu que fazia todo o sentido a existência de um acesso direto entre os dois espaços, 

Polidesportivo e o Polo Escolar, de forma a proporcionar uma maior utilidade para as crianças. 

Questionou também  quem gere o Centro de Convivio dos Idosos, bem como qual o tipo de apoio e 

compromissos que a Câmara assumiu em relação ao Campo de Futebol daquela freguesia com a 

Associação, e, se, efetivamente, passava pela construção de bancadas e colocar relva no campo de 

jogos. Disse ainda que, um sábado de manhã passou por Gestaçô e a Casa das Bengalas encontrava-

se fechada, abrindo só às duas horas da tarde, do mesmo dia. Perguntou se não estava protocolado 

com a Junta de Freguesia, o seu funcionamento aos sábados e domingos. Abordou também a questão 

de aquando da última campanha eleitoral, ter visto funcionários da Câmara a fazerem campanha 

dentro do horário normal de trabalho. Perguntou se nestas situações a Lei é cumprida e se é igual 

para todos e sugeriu que deveria existir um maior controlo e mais respeito em horário de trabalho, não 

andarem a fazer campanha politica. Disse que, na reunião anterior a sua bancada agradeceu e elogiou 

os funcionários que estiveram na Mesa do Voto Antecipado e que o Senhor Presidente da Câmara 

desvalorizou, não tendo ficado satisfeitos pela justificação dada. Perguntou à Senhora Vereadora 

Anabela Cardoso se os transportes escolares iriam começar a ser totalmente gratuitos. Ainda sobre o 

Concurso de Chefe de Divisão, referiu que na altura deu a sua opinião, de, em vez do convite para 
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participar no júri, deveria ser para integrar os quadros da Autarquia e que se a Câmara quisesse podia 

pedir a sua mobilidade e já não seria necessário abrir concurso. --------------------------------------------------- 

 

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

fez algumas considerações sobre as mesmas. Em relação às intervenções da Senhora Vereadora 

Anabela Cardoso e do Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que nada tem a acrescentar. Depois, 

agradeceu as felicitações do Senhor Vereador Paulo Portela, por Baião ser o Primeiro Municipio 

Português Certificado  como Destino Turistico Sustentável. Informo, ainda, sobre os próximos passos 

num processo que é contínuo e que em breve arrancará uma nova fase tendente a envolver a 

comunidade em geral, alunos, professores, cidadãos, IPSS’s e empresas, de forma a poderem 

contribuir na melhoria contínua desta certificação. Depois, de uma forma sucinta explicou os quatro 

pilares abrangidos por esta certificação, área ambiental, social, cultural e económica. Em relação à 

questão da adjudicação de 59.500,00 Euros, chamou o seu Adjunto, Dr. Rui Mendes, que tem 

coordenado todo o processo de certificação, o qual informou que o referido procedimento à 

Organização não Governamental australiana, Earthcheck, se referia a um concurso, com convite a três 

entidades, para a reformulação da Estratégia de Turismo do Município de Baião. Relativamente ao 

curso de formação das Bengalas de Gestaçô, disse que há cada vez menos artesãos ligados à 

produção de bengalas, pelo que, é atribuida uma maior importância à preservação desta área de 

formação. Disse que, foi lançado um desafio, no sentido de se fazer esta ação de formação que forme 

efetivamente pessoas que quiram agarrar esta arte, de forma a não ser “só mais uma formação”, 

estando ainda prevista a possibilidade de 2 ou 3 colaboradores da Câmara a poderem fazer também, 

de modo a colmatar a falta de pessoas a trabalhar nesta área. Sobre a falta de médicos no Serviço de 

Urgência, o Senhor Presidente da Câmara disse que se trata de um assunto que não depende 

diretamente da responsabilidade da Câmara e reiterou mais uma vez que, quando são assuntos da 

sua responsabilidade direta, a Câmara tenta dar resposta o mais breve possivel, nesta situação, a 

Câmara apenas poderá fazer chegar a questão junto da Tutela, tal como os Senhores Vereadores da 

oposição, também o podem e devem fazer chegar. Quanto ao Polidesportivo de Gestaçô disse que 

não concorda com as palavras de abandono, ditas pelo Senhor Vereador. Realçou que se trata de 

uma obra da Câmara, feita em articulação com a Junta de Freguesia e a Casa do Povo de Gestaçô e 

tem tido utilização em função da procura. Sobre a utilização do Polidesportivo pelas crianças do Polo 

Escolar, acredita que podem fazê-lo sem qualquer problema. Sobre a questão de quem gere o “Centro 

de Convívio dos Idosos”, disse que to que existe é um Centro de Relação Comunitária, recentemente 

construído, tal como já acontece noutras Freguesias, e que entrará em funcionamento logo que 

estejam reunidas as devidas condições. Sobre as obras do Campo de Futebol, disse que a pergunta 

deverá ser feita à respetiva entidade, realçando que a Câmara dispõe de um Regulamento de Apoio 

ao Associativismo, o qual é cumprido, mediante as atividades de cada uma das Associações. Informou 

ainda de que, da parte da Autarquia não existe qualquer compromisso objetivo para relvar o campo de 

jogos, nem para a construção de bancadas. Há disponibilidade, sim, para ajudar a serem encontradas 
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as melhores soluções, nomeadamente com a apresentação de candidaturas, tal como tem acontecido 

com outras associações. Relativamente à questão da Casa das Bengalas de Gestaçô, se encontrar 

encerrada num sábado de manhã, disse que irá questionar a Junta de Freguesia sobre o assunto, no 

entanto, não poderá exigir mais do que o que está protocolado. Quanto à alegada participação de 

funcionários na campanha política em horário laboral, disse que acredita que todos eles cumprem 

escrupulosamente a Lei, desconhecendo qualquer caso irregular. Contudo, caso o Senhor Vereador 

Paulo Portela necessite de algum esclarecimento, pode chamar-se alguém do Setor dos Recursos 

Humanos para lhe esclarecer todas as dúvidas. No que respeita, ao facto de não ter ficado agradado 

com a justificação que deu na reunião anterior, sobre os funcionários que estiveram na Mesa Eleitoral 

do Voto Antecipado, reiterou, que este é, no seu entendimento, um “não assunto”. Entretanto, disse 

que todos os colaboradores da Autarquia ondem estiverem a exercer funções da Câmara, sabem que 

são  pessoas importantes e valorizadas pela organização – “o importante é cada um dos bons 

colaboradores da Autarquia saiba que eu os valorizo tanto como a mim próprio”. Em relação à questão 

dos transportes escolares,  informou que os mesmos já são gratuitos, incluisivé ao nivel do ensino 

secundário desde o início do ano lectivo, embora, ainda se esteja a aguardar a publicação de uma 

Portaria no Diário da República, sobre o assunto. Quanto ao Concurso para Chefe de Divisão, disse 

que o Senhor Vereador está equivocado, pois, nesta situação, não é possivel o recurso à mobilidade, 

na medida em que a Lei obriga a que a Câmara tenha de abrir procedimento concursal para o efeito. -- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela pediu para voltar a intervir para dizer que abordou a questão da falta 

de médicos na urgência, com a intenção de que a Câmara possa interferir junto das entidades 

resposáveis, para que o problema se resolva. Voltou a insistir para a vantagem de ser criado um 

acesso direto entre o Polidesportivo e o Polo Escolar de Gestaçô. Alertou para que o horário da Casa 

das Bengalas seja cumprido e informou que o dia que esteve lá, foi no sábado do dia 15 de janeiro. 

Quanto ao Centro de Relação Comunitária, disse que segundo o Presidente da Casa do Povo, a 

gestão do espaço seria da sua responsabilidade. Relativamente ao nome do funcionário que estava a 

fazer campanha no horário de trabalho, insistiu que não dizia o nome do mesmo. ---------------------------- 

 

No seguimento desta última intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, o Senhor Presidente da 

Câmara, sugeriu que no final da reunião falasse com o Senhor Vice-Presidente que é quem articula 

com o ACES as questões da saúde, no sentido de interpelar a Senhora Diretora sobre o que 

eventualmente possa estar a acontecer relativamente à alegada falta de médicos na Urgência. Quanto 

ao acesso direto entre o Polidesportivo e o Polo Escolar de Gestaçô, poder-se-á ver o que é possivel 

fazer. Em relação ao Centro de Relação Comunitária, disse que a ideia que tem, é que haverá um 

protocolo com a Junta de Freguesia, que por sua vez, vai articular com a Casa do Povo, a gestão 

daquele espaço. Sobre a Casa das Bengalas vai inteirar-se. No que diz respeito ao facto de o Senhor 

Vereador, lamentavelmente, não querer dizer o nome do funcionário que alegadamente estava a fazer 
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campanha no horário de trabalho, disse que, da parte da Câmara, o que se exige é o cumprimento 

escrupuloso da Lei, em relação a tudo e a todos. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

Conhecimento  

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

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

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

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. 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 Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

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

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2021 

– Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração dos pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2021 e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2021 – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Declaração dos compromissos 

plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2021 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------- 
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5. Demonstração de fluxos de caixa do ano 2021 – Proposta   

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a demonstração de fluxos de caixa do ano 

2021 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

6. 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento de 2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

de 2022 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

 

7. Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Orçamentação e Gestão das 

Despesas com Pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de proteção de Crianças e Jovens de Baião – 

Ano de 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 atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de proteção de Crianças e Jovens de Baião, 

para o Ano de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Regimento da Câmara Municipal de Baião - Alteração – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 
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é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração ao  

Regimento da Câmara Municipal de Baião. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  Representante do Município de Baião na Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais do Tâmega e Sousa – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador 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 representação do 

Município de Baião na Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Tâmega e 

Sousa, no Senhor Vice-presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Proteção Civil, Filipe Ferraz 

Fonseca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Projeto de Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbano 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 Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 o Projeto de Regulamento 

Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbano de Baião – Publicitação do Início do Procedimento 

e Participação Procedimental – Prazo para Participação Procedimental. ----------------------------------------- 

 

12.  Aceitação da cedência da parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre a 

Câmara Municipal de Baião e Maria Luísa Ribeiro Sousa Gomes Teles Moreira – Ratificação – 

Proposta  

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

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

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, ratificar a Aceitação da cedência da parcela de 

terreno e aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Maria Luísa Ribeiro 

Sousa Gomes Teles Moreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.  Abertura de Procedimento Concursal para o Cargo de Dirigente – Designação de Membros 

do Júri – 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 

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 abertura de Procedimento Concursal para 

o Cargo de Dirigente – Designação de Membros do Júri. A Câmara mais deliberou submeter o assunto 

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

 

14.  Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva 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 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 

Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva de Baião. - 

 

 

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 16H00 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 _________________________________________ 


