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ATA  N.º 05 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Aos nove dias do mês de Março 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ausências: Senhor Vereador José Manuel Lima Soares, por se encontrar em representação do 

Município de Baião numa iniciativa a decorrer em Chaves, sobre a apresentação dos Fins de Semana 

Gastronómicos, promovidos pelo Turismo Porto Norte de Portugal. ----------------------------------------------- 

 

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 Urbanística e 

Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa. --------------------------------------------------------- 

 

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 23 de fevereiro 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 participou na votação a Senhora Vereadora Célia Maria da Conceição Alves Pereira 

Azevedo, por não ter 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara no seguimento de contactos já efetuados sobre a alteração da data 

da Reunião de Câmara de 13 para 14 de abril, agradeceu a disponibilidade dos Senhores Vereadores. 

Solicitou ainda a compreensão dos Senhores Vereadores, para o facto de se tratar da Quinta-feira 

Santa, a reunião se pudesse realizar no período da manhã, uma vez que, por norma há tolerância de 

ponto. Todos os Senhores Vereadores aceitaram a alteração do dia 13 para 14 de abril, no período da 

manhã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

registo sobre uma questão já aqui levantada numa das últimas reuniões, relativamente à intervenção 

no polidesportivo do Centro Escolar de Campelo. Disse que teve a oportunidade de, na passada sexta-

feira, reunir juntamente com a Senhora Vereadora Célia Azevedo, o Senhor Diretor do Agrupamento 

de Escolas do Vale de Ovil e o Coordenador do Centro Escolar, no sentido de clarificar e identificar a 

necessidade de intervenção naquele espaço, uma vez que aqui, a Senhora Vereadora Célia Azevedo, 

havia dado conta da necessidade de intervenção na zona lateral para evitar a entrada da chuva e 

aquando da visita que realizou às escolas o Senhor Coordenador do Estabelecimento tinha 

identificado, como prioritária, a necessidade de intervenção no piso. Nesse sentido, ficou estabelecido 

entre os diretores e as Senhoras Vereadoras, que os Serviços Técnicos da Autarquia irão estudar uma 

solução, cumprindo as condições de segurança exigidas, para cobrir em parte, as laterais do 

polidesportivo, evitando assim a entrada de chuva, sendo certo que se trata de um polidesportivo de ar 

livre, e portanto, nunca ficará com uma cobertura total. Disse ainda que, nesta reunião o Senhor 

Coordenador do Centro Escolar, identificou que esta intervenção seria prioritária em relação à do piso 

e que logo que o estudo esteja pronto, dará conta do resultado do mesmo. Informou também que hoje 

mesmo, está a decorrer em Chaves a apresentação dos Fins de Semana Gastronómicos, uma 

iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, à qual o Município de Baião sempre se 

costuma associar. No caso de Baião irão decorrer no fim de semana de 7,8 e 9 de outubro, onde será 

promovido um prato da nossa gastronomia, sendo que para além dos restaurantes também alguns 

operadores turísticos se associaram, com descontos no alojamento. Por fim, fez referência à 
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Inauguração da Casa de Baião no Porto, que decorreu no passado sábado, tratando-se de um espaço 

agradável, que é mais uma janela para a promoção do nosso território e para a atração de turistas. ---- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou os presentes, e usou da palavra para sinalizar 

algumas ações relacionadas com os seus pelouros. Começou por dar conhecimento de uma 

mensagem que chegou ao Município, do Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, a valorizar 

os trabalhos desenvolvidos pelos vários Municípios, e, neste caso também pela atuação que o 

Município de Baião teve, naquilo que foi o apoio ao processo de vacinação como um todo. Assim, 

transmitiu a todo Executivo, esta informação, que é uma palavra de agradecimento e reconhecimento 

por todo o trabalho desenvolvido pelo Município de Baião e pela forma como se associou a esta 

causa. Disse ainda que se tem falado nestas reuniões sobre a forma como os serviços têm estado 

proativos e a colaborar nas várias sinalizações que nos vão chegando e respostas dadas às mesmas, 

e, por isso, o Município viu com bons olhos este agradecimento, que é de louvar e de trazer ao 

conhecimento de todos. Paralelamente, no âmbito de Plano de Contingência da COVID-19, e em 

resposta à problemática do alojamento, a Câmara também tem disponibilizado os Albergues da Pala e 

de Mafômedes para necessidades urgentes e exemplificando uma situação dessa utilização 

relacionada com a santa Casa da Misericórdia de Baião. Destacou, também, que a Câmara tem 

estado atenta à questão dos refugiados provenientes da Ucrânia, e, como tal, também disponibilizou, 

além dos albergues, outros edifícios, como os dois apartamentos da Câmara, sitos no Bairro Sá 

Carneiro, que estão a ser preparados para os receber. Referiu que a atuação da Câmara teve início, 

desde logo, com o cuidado do Senhor Presidente da Câmara, em sinalizar junto da Secretaria de 

Estado para a Integração e para as Migrações, bem como ao próprio Alto Comissariado para as 

Migrações, a disponibilidade do Município de Baião, para receber refugiados. Assim, a Câmara desde 

logo, colocou a possibilidade de criar uma bolsa de alojamento e outra de emprego através do 

Gabinete de Inserção Profissional, que depois, no desenrolar dos dias, também foi possível fazer 

chegar esta informação aos particulares e empresas, os quais se têm vindo a associar. Disse que era 

essencial transmitir a todos os Senhores Vereadores, aquilo que tem sido a preocupação da Câmara e 

a forma como estamos dispostos a ajudar. Pediu a todos que, de uma maneira ou de outra, se 

envolvessem nesta ação de solidariedade, no sentido de se acolher estes cidadãos e dar-lhes o apoio 

que estão a precisar, para se poderem integrar em boas condições. ---------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela usou da palavra para cumprimentar a Câmara pelo facto da reunião 

de hoje, estar finalmente a ser gravada, de forma a proporcionar às pessoas a oportunidade de verem, 

alguns pela primeira vez, uma Reunião de Câmara. Disse que a sua bancada ficou bastante satisfeita, 

dado que a sua ideia era que estas reuniões fossem gravadas há muito mais tempo, por isso, ficam 

agradecidos e contentes, não obstante, manifestou em simultâneo a sua tristeza por não ter sido feito 

há mais tempo e que a Câmara como Órgão Executivo, não deveria estar à espera da Assembleia 

Municipal. Depois, felicitou e deu os parabéns à Câmara, pela situação que o Senhor Vice-Presidente 
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expôs sobre a questão dos refugiados e elogiou o que está a ser feito, bem como o contacto com as 

empresas e a sociedade civil, no sentido de serem recebidos e integrados, pois é muito importante que 

venham para Baião. Deu os parabéns ao Senhor Vereador do Desporto, pelo facto de ter dado início 

ao plano de caminhadas, pois, foi com muita alegria que viu a primeira caminhada realizar-se na sua 

freguesia, bem como a quantidade de pessoas que nela participaram. No entanto, disse que seria 

importante o Senhor Vice-Presidente, falar quando puder das próximas caminhadas, como forma de 

dinamizar o Concelho e não haver duplicação destas iniciativas no mesmo dia, considerando que faz 

todo o sentido, a centralização de uma caminhada em cada freguesia. Elogiou também a forma como 

o Senhor Vereador tentou que todas as associações da freguesia se envolvessem, lamentando que as 

mesmas não soubessem que o que se pretendia, era juntá-las para fazerem as coisas em conjunto. 

Disse que seria importante sensibilizar as associações para trabalharem em conjunto nas freguesias e 

até no próprio Concelho. Depois, deu também os parabéns à Câmara pela inauguração da Casa de 

Baião no Porto, que apesar da sua bancada não ter concordado com o modelo de gestão, entende 

que é um equipamento necessário e faz todo o sentido para a promoção do Concelho de Baião. Disse 

ainda, que numa próxima reunião, quando estiver presente o Senhor Vereador José Lima, abordará 

outros assuntos económicos, relacionados com o seu pelouro. Fez ainda referência à notícia que saiu 

no Comércio de Baião sobre o assunto, citando, “…. a mesma fonte indica que o Presidente da 

Câmara mostrou abertura para considerar o estabelecimento de parcerias com outras entidades, 

podendo ser avaliadas propostas concretas que venham a ser feitas pelos Vereadores da oposição, o 

que até agora não aconteceu”. Lamentou que quando a notícia saiu, ele próprio já tinha falado com o 

Dr. Joaquim Azeredo, ao qual deu indicações de duas entidades que a Câmara poderia contactar. 

Depois, referiu que o Senhor Presidente na última reunião e em relação aos transportes escolares, 

disse que não havia nenhum aluno que tivesse ido para fora do Concelho por falta de apoio social no 

pagamento dos transportes, e bem, só que se esqueceu de que há pessoas que não têm direito a 

apoio social e outras até por vergonha de o pedir. Acrescentou, destacando que, ainda bem que a 

Câmara, no que toca a ajudas sociais, não deixa ninguém para trás, atendendo às condições sociais 

destas pessoas. Terminou dizendo que na última quarta-feira tivemos a visita do Senhor Ex. Vice-

Presidente da Câmara, Dr. Pinho Silva, que espera que não demore muito a trabalhar nesta Autarquia, 

para colaborar com o Executivo, porque acha que é uma pessoa importante, como sempre disse, e, 

que faz falta nos quadros da Câmara, seja de que maneira for. ----------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo interveio para agradecer a flor que estava colocada na sua mesa 

e que por coincidência é a sua preferida, presumindo que esta oferta esteja relacionada com o Dia 

Internacional da Mulher. A este respeito, citou o pensamento de uma Senhora que já não está entre 

nós, “…o que nós fazemos não é senão uma gota de água no mar, contudo, se essa gota de água 

falhar, o mar fica mais pequeno…”. Disse que gostava de ver aqui neste órgão mais senhoras, mas 

que proporcionalmente, não estamos muito mal. Depois, sobre a visita que fez com a Senhora 

Vereadora Anabela Cardoso ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, disse que foram abordados 
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alguns assuntos que já tinham sido falados aqui, em reuniões anteriores, pelo que, julga ter dado 

algum contributo com as ideias que apresentou. Referiu que o pequeno muro que terá de se fazer para 

evitar que a água da chuva vá para o piso, foi uma sugestão sua, tanto que a mesma foi entendida 

como pertinente e com alguma razão. Salientou que ficou também estabelecido que o piso, embora 

esteja em mau estado, não será, neste momento intervencionado. No entanto, e dado que o piso se 

encontrava degrado e com algum perigo, alertou para o cuidado de se proceder, pelo menos, à sua 

manutenção. Depois, disse que também sugeriu a construção de cobertos, na parte do 1º e 2º ciclos, e 

que, espera levem a bom porto, dado que é necessário, até pelo motivo da chuva que se apanha, e 

que todos nós já vimos naquele local. Sugeriu também a construção ou ampliação da estrutura da 

entrada, o qual não causava grandes inconvenientes para o restante espaço e seria uma mais valia 

quer para os alunos, quer para os pais que vêm trazer e buscar os seus filhos à escola. Deixou 

também o registo da situação que presenciou juntamente com a Senhora Vereadora Anabela Cardoso 

e o Diretor da Escola, e, que se prende com a questão do aquecimento no edifício do 2º Ciclo e 

Secundário, onde se constatou que o mesmo não funciona e necessita de uma solução urgente.  ------- 

 

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

antes de fazer algumas considerações sobre a mesmas, deixou o registo de duas notas muito breves. 

Uma delas para dizer que, tal como a Senhora Vereadora Anabela já havia referido, o Senhor 

Vereador José Lima não pôde estar nesta reunião, pelo facto de se encontrar em representação do 

Município numa iniciativa, a decorrer em Chaves, relacionada com a apresentação dos Fins de 

Semana Gastronómicos, promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal. Uma outra, para 

cumprimentar todos os que terão a oportunidade de assistir à gravação em vídeo desta reunião de 

Câmara. Posteriormente, e relativamente à intervenção do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que 

fez a descrição, no que diz respeito aos refugiados, disse que depois de estabelecidos os primeiros 

contactos e abertos os canais de comunicação, é ele que está todos os dias a acompanhar no terreno 

a evolução desta situação. Sublinhou que o objetivo efetivo da Câmara, antes de fazer o que quer que 

fosse, foi contactar as entidades competentes aqui já referidas, para que estas pudessem informar 

qual seria a melhor forma de se poder ajudar. Disse que os contactos com as entidades competentes, 

desde a primeira hora, deram a entender, que efetivamente a questão do alojamento seria a mais 

importante e depois as possibilidades de emprego e empregabilidade. Quanto à manifestação de 

disponibilidade para se organizar iniciativas de recolha de bens, também se percebeu que a melhor 

forma de se poder ajudar, seria, eventualmente, através de uma ONG, onde as pessoas possam fazer 

os seus donativos, dado que, estas entidades têm um conjunto de extensões no próprio território e 

conseguem de uma forma mais eficiente, perceber em concreto, o que na altura está a fazer mais 

falta. Posto isto, surgiram iniciativas voluntárias para a organização dessa recolha de bens, que 

pediram à Câmara para fazer essa divulgação, a qual foi feita de imediato. Disse que devemos todos 

ficar satisfeitos, pois teve conhecimento de que está a correr muito bem e que as respostas estão a 

ser dadas, através das Corporações de Bombeiros e de particulares. Referiu também que, não sendo 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 05 da Reunião Ordinária de 09.03.2022 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          6/10 

ainda absolutamente certo, mas pode ser que esta semana já haja necessidade de se poder dar 

respostas a uma ou duas famílias, e se isso acontecer, a Câmara cá estará para fazer o seu melhor 

em termos de acolhimento destas pessoas. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Em relação à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, e quanto à primeira questão, a qual se 

prende com as gravações, assunto diversas vezes aqui falado, disse que não concordava com a sua 

abordagem, na medida em que, esta questão sempre foi defendida pelo Executivo. Disse ainda que a 

intenção das gravações tinha sido primeiramente manifestada pelo Senhor Presidente da Assembleia 

enquanto candidato. Salientou que não concorda quando o senhor vereador Paulo Portela disse que 

era a primeira vez que estavam a ser gravadas, pois, sempre foram gravadas em áudio e, se 

solicitadas, fornecidas aos Senhores Vereadores. Lembrou que em relação a este assunto a Câmara 

sempre teve como premissa, fazê-lo com dignidade e com todas as condições técnicas, até porque, se 

conheciam alguns exemplos de transmissões noutros locais, que realmente não dignificavam qualquer 

Órgão, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal. Referiu também que era fundamental fazer-se 

esta transmissão com as condições que podem ser vistas, e que, apesar de não ser considerada a 

razão principal, implicou um investimento de cerca de 10 mil euros, só em equipamento. Por outro 

lado, ao contrário do que acontece no privado, os processos de aquisição e contratação pública são 

muito mais morosos. Contudo, o importante é ficarmos todos satisfeitos, porque as gravações em 

vídeo estão efetivamente a acontecer. Em relação ao ponto nº 2, sobre o apoio à Ucrânia, disse que 

não tinha qualquer comentário a fazer, bem como ao ponto número 3, que se prendia com a questão 

das caminhadas. Quanto à Casa de Baião no Porto, disse que na última reunião já se falou sobre o 

assunto, em que o Senhor Vereador Paulo Portela e a sua bancada votaram contra o modelo de 

gestão, por isso, não está a ver que haja qualquer problema no que é referido na notícia do “Comércio 

de Baião”. Portanto, quando diz que poderia haver outras entidades, a Câmara estará sempre 

disponível para essa abertura. Lembrou que já se teve outra experiência, quando abriu na Rua das 

Flores, que inicialmente era gerida através da Associação Porto de Baião e por vicissitudes várias 

deixou de o ser. Posteriormente procurou-se ter uma resposta alternativa, passando a Associação de 

Trabalhadores da Câmara a gerir aquele espaço, desde então, por isso, disse mais uma vez, que o 

importante é estarmos focados em dar efetivamente uma boa resposta e que ela funcione e sirva 

como essa tal janela permanentemente aberta sobre o Concelho de Baião. Sobre o novo espaço, 

apesar de ser mais pequeno que o da Rua das Flores, disse que mesmo dignifica Baião na sua 

plenitude. Relativamente aos transportes escolares, disse que queria balizar o que disse, para que não 

haja dúvidas, e se calhar, não foi suficientemente percetível a explicação que usou na reunião anterior. 

Assim, importa referir que a Lei que todos tínhamos que cumprir, não previa a gratuitidade do 

transporte escolar para o Ensino Secundário, porque é uma Lei de 1984 e nessa altura, a escolaridade 

obrigatória não chegava aí, e, depois, quando esta passou a ser o 12º ano, não houve atualização da 

referida lei, que dissesse que também os transportes eram gratuitos. Saiu, entretanto, nova legislação 

em 2019 que previa essa gratuitidade, remetendo, contudo, a sua regulamentação e efetivação, para 
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uma portaria que havia de ser publicada posteriormente. Ora, acontece que essa portaria não veia a 

ser publicada. Posto isto, algumas Câmaras assumiram o transporte gratuito e outras aguardavam a 

publicação da referida Portaria. Mesmo assim, o Município de Baião assumiu, desde o início do 

presente ano letivo, essa gratuitidade, que apesar de tudo, poder-se-á estar a incorrer em alguma 

irregularidade, pelo que, este procedimento continua a ter alguns riscos. Quanto à outra questão, de 

ter dito que não havia nenhum aluno do secundário que não fosse à escola, por falta de apoio, ou por 

dificuldade em pagar, é preciso enquadrar o que foi dito, ou seja, a Câmara durante todo este tempo 

pagava 50% do transporte, porque era o previsto na lei e sempre se cumpriu. No entanto, se houvesse 

situações objetivas de alunos com carências económicas devidamente identificadas, conhecidas por 

alguém, ou pela comunidade educativa, a Câmara acionava outros mecanismos para poder ajudar, 

nomeadamente através do Fundo Social de Baião. Também é preciso não esquecer que as pessoas, 

mesmo que não tenham dificuldades, podem escolher outra escola, em função daquilo que lhe parece 

melhor, designadamente melhor oferta pedagógica. ------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo, disse que a flor, não era uma 

oferta da Câmara, mas sim, do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Disse 

que, ainda bem que gosta de tulipas, porque esta Câmara valoriza todas as mulheres, todos os dias e 

todos os homens também. Sobre as questões do polidesportivo, já referidas em reuniões anteriores, 

disse que ainda bem que se realizou essa reunião com todos os intervenientes, para assim, no local, 

se identificar as intervenções que são efetivamente prioritárias. Lembrou que, independentemente do 

que vier a ser decidido, a prioridade fundamental é que em nenhuma circunstância, os espaços podem 

funcionar sem segurança. Quanto à questão do aquecimento apresentada, disse que as instalações 

da escola onde funciona o 2º e 3º Ciclos e secundário é da responsabilidade do Ministério da 

Educação e da “Parque Escolar”, e aqui, a Câmara, apesar de estar sempre disponível para ajudar a 

fazer parte das soluções, não tem capacidade de intervenção. Assim, defendeu que deverá a direção 

da escola junto daquela entidade, tentar resolver o problema, e, se entenderem que a Câmara pode 

interceder, nomeadamente junto do Governo, no sentido de ajudar, e se for interpelada para tal, 

estará, como sempre, disponível para o fazer. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa – 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. ------------------------------------------------------------------------ 
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2. Concurso Público – Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de 

Santo André de Ancede 3ª Fase: Revisão de Preços – 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 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  Revisão de Preços, referente à obra de 

Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede 3ª Fase. 

Antes da votação deste assunto o Senhor Presidente da Câmara pediu ao Senhor Chefe de Divisão, 

Couto Barbosa que desse uma breve explicação sobre o conteúdo da proposta, tendo este dado a  

devida explicação e dito que se tratava da última revisão. ------------------------------------------------------------ 

 

3. Comemorações do Dia do Município – Atribuição de Distinções Honoríficas do Município 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 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 Distinções 

Honoríficas do Município de Baião, no âmbito das Comemorações do Dia do Município. Antes da 

votação deste assunto, a Senhora Vereadora Anabela Cardoso apresentou detalhadamente o 

conteúdo da proposta e dito que se tratava de uma acumulação de distinções honorificas, pelo facto 

de no ano anterior, não se terem realizado as Comemorações do Dia do Município, devido à pandemia 

da COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Apoio à Produção do Filme “Outono” – Aprovação de Acordo de Parceria – 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 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 Acordo de Parceria de apoio à produção do Filme “Outono”. ---------------------------------------- 

 

5. Abertura de Procedimentos Concursais por Tempo Indeterminado – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, 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 abertura de 

Procedimentos Concursais por Tempo Indeterminado  com a Referencia  A, C e D, e, por maioria com 

4 votos a favor e 2 votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,  a abertura dos Procedimentos 

Concursais por Tempo Indeterminado  com a Referencia   B, E e F.  Antes da votação deste assunto o 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara explicou detalhadamente o conteúdo da proposta. O Senhor 

Vereador Paulo Portela solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pelo Senhor 

Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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,  

 
 

_____________________________________________ 
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OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


