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ATA  N.º 10 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 11 de maio de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vice-Presidente da Câmara e o Senhor Vereador 

José Manuel lima Soares, por não terem participado na reunião anterior, nos termos do n.º 3, do artigo 

34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do Regimento.----------------------------------------------------------------------- 
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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 atividades que decorreram nos últimos dias, no âmbito dos pelouros que lhe estão 

atribuídos, nomeadamente, no dia 16 de Maio, o início das sessões de capacitação digital para a 

população sénior, desenvolvida no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e que 

conta com a colaboração de uma rede de voluntários, alunos da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão e que estão a desenvolver estas ações nos ateliers de integração e intergeracionais nas 

freguesias do Gôve, Frende e Tresouras. Salientou que, se estas decorrerem com êxito, haverá a 

possibilidade de se alargar estas ações a outras freguesias. De 16 a 20 de maio, uma semana 

dedicada à promoção da educação ambiental com os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, focada 

nas comemorações do Dia Mundial da Abelha, que contou com a participação do Escritor Paulo 

Santos, que percorreu todas as escolas, incluindo também os alunos do pré-escolar da rede solidária e 

onde se falou da importância das abelhas e de outros insetos para a nossa sobrevivência. No dia 19 

de maio, a sua participação a convite da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, no Marco de 

Canaveses, na cerimónia de entrega de material pedagógico sobre a Serra da Aboboreira que será 

distribuído pelos agrupamentos dos municípios que integram a AMBT. No dia 20 de maio, a sua 

participação, juntamente com o Senhor Presidente da Câmara, numa reunião com o Senhor Secretário 

de Estado da Educação, para falar de alguns problemas relacionados com a educação no nosso 

concelho e da descentralização de competências. A 25 de maio, a realização da Conferência 

Internacional designada “A Sustentabilidade na Diferenciação e Valorização dos Territórios”, uma 

iniciativa que se insere na certificação de Baião como Destino Turístico Sustentável, a qual contou 

com um painel diversificado e que decorreu com grande sucesso. E, à noite, também a entrega do 

galardão de Destino Turístico Sustentável no Mosteiro de Ancede. Por último, deixou o convite a todos 

para participarem numa peça de teatro, a ter lugar no próximo sábado, no Auditório Municipal, 

intitulada “Diabos e Diabritos num Saco de Mafarricos”, pela Companhia de Teatro Filandorra, inserido 

na programação do Festival Inventa, que tem vindo a ser promovido em parceria com a Rota do 

Românico e a AMBT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

registo de algumas atividades que decorreram nos últimos dias, no âmbito dos pelouros que lhe estão 

atribuídos, nomeadamente, no dia 16 de Maio, o início das sessões de capacitação digital para a 

população sénior, desenvolvida no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e que 

conta com a colaboração de uma rede de voluntários, alunos da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão e que estão a desenvolver estas ações nos ateliers de integração e intergeracionais nas 

freguesias do Gôve, Frende e Tresouras. Salientou que, se estas decorrerem com êxito, haverá a 

possibilidade de se alargar estas ações a outras freguesias. De 16 a 20 de maio, uma semana 

dedicada à promoção da educação ambiental com os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, focada 
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no dia nas comemorações do Dia Mundial da Abelha, que contou com a participação do Escritor Paulo 

Santos, que percorreu todas as escolas, incluindo também os alunos do pré-escolar da Rede Solidária 

e onde se falou da importância das abelhas e de outros insetos para a nossa sobrevivência. No dia 19 

de maio, a sua participação a convite da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, no Marco de 

Canaveses, na cerimónia de entrega de material pedagógico sobre a Serra da Aboboreira que será 

distribuído pelos agrupamentos dos municípios que integram a AMBT. No dia 20 de maio, a sua 

participação, juntamente com o Senhor Presidente da Câmara, numa reunião com o Senhor Secretário 

de Estado da Educação, para falar de alguns problemas relacionados com a educação no nosso 

concelho e da descentralização de competências. A 25 de maio, a realização da Conferência 

Internacional designada “A Sustentabilidade na Diferenciação e Valorização dos Territórios”, uma 

iniciativa que se insere na certificação de Baião como Destino Turístico Sustentável, a qual contou 

com um painel diversificado e que decorreu com grande sucesso. E, à noite, também a entrega do 

galardão de Destino Turístico Sustentável no Mosteiro de Ancede. Por último, deixou o convite a todos 

para participarem numa peça de teatro, a ter lugar no próximo sábado, no Auditório Municipal, 

intitulada “Diabos e Diabritos num Saco de Mafarricos”, pela Companhia de Teatro Filandorra, inserido 

na programação do Festival Inventa, que tem vindo a ser promovido em parceria com a Rota do 

Românico e a AMBT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os participantes da reunião e usou da 

palavra para dar conta de algumas atividades realizadas no âmbito dos seus pelouros, 

designadamente, a visita que está a decorrer de um grupo de jovens de Cormeilles-en-Parisis, na 

sequência da geminação dos dois Concelhos. Atividades que foram retomadas e que durante os 

últimos dois anos não foi possível realizar, devido à pandemia do Covid-19. Trata-se de um grupo de 

26 jovens que estão hospedados na Casa de Chavães e a ter contacto com a realidade de Baião, 

sendo que o feedback é que estão a gostar, o que realmente vai de encontro àquilo que são as 

pretensões de ambos os municípios. Depois, deu conta de uma outra atividade que se desenvolveu na 

passada sexta-feira, no Centro Hípico, que englobou a presença de algumas instituições da área 

social, desde logo a Santa Casa da Misericórdia de Baião com os Centros de Actividades 

Ocupacionais, a Clínica Jaime Jorge Teixeira, o Centro de Apoio à Aprendizagem de São Cristóvão, 

em Cinfães, a Sala de Multideficiência da Escola EB dois três de Marco Canaveses e a Santa Casa da 

Misericórdia de Resende. Realizaram-se atividades relacionadas com a hipoterapia, um método 

terapêutico e educacional, que utiliza os andamentos do cavalo com o objetivo de promover o 

desenvolvimento psicológico e motor de crianças e de indivíduos com necessidades educativas 

especiais, enalteceu o empenho de todos aqueles que trabalham no dia a dia com estes jovens, 

sublinhou que este executivo estará sempre disponível para colaborar e dar continuidade a esta 

atividade de Hipoterapia ou a outras, no sentido de contribuir para a plena integração social destes 

jovens especiais. Informou que desde janeiro e até ao passado dia 15 de maio, a Câmara Municipal 

em parceria com várias entidades procederam à limpeza de matos e outras vegetações numa tentativa 
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de prevenir e também de dar o exemplo e garantir melhores acessibilidades assim como a diminuição 

dos vários combustíveis florestais. Disse ainda que, está a ser feita uma análise e manutenção aos 

pontos de água e limpeza dos terrenos à volta dos tanques. Será feita a sinalização dos mesmos de 

acordo com as normas estabelecidas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o registo de 

algumas notas, uma delas prende-se com mais um reconhecimento para o Município de Baião por 

parte da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, em que Baião é 

um dos cinco finalistas dos Prémios AHRESP 2022, na categoria de Destino Revelação do Ano. Disse 

que foi reconhecida a estratégia de promoção, bem como a evolução sentida nos últimos anos ao nível 

da atração de visitantes e turistas para Baião, com grande impacto positivo na dinamização da 

economia local. Lembrou que Baião concorre a nível nacional, com mais quatro municípios, Arouca, 

Coimbra, Évora e Ilha das Flores. Apelou para que todos votem neste concurso, na categoria, o 

destino revelação do ano, através do site que vai estar disponível até ao final deste mês de maio. 

Referiu que é mais um reconhecimento, o qual mostra que vale a pena continuar a valorizar o nosso 

território, as nossas pessoas, os nossos produtos, dentro da estratégia definida enquanto Destino 

Turístico Sustentável. Referiu, ainda, a realização, em parceria com a Dólmen, da primeira feira AGRO 

DOURO VERDE – Feira de Gastronomia de Caça, do Arroz de Aba e dos de Produtos da Quinta, que 

decorrerá no espaço da Quinta do Mosteiro de Ancede, nos próximos dias 10, 11 e 12 de junho. 

Haverá um programa para os três dias do evento, com dinamização de atividades ligadas à quinta, à 

natureza, à agricultura e à floresta. Estarão presentes cerca de 30 expositores, sendo que, este evento 

também conta com um apoio e uma colaboração muito forte da marca da Escola Profissional de 

Agricultura do Marco Canaveses, entre outras entidades, tais como as Associações de Caça do 

Concelho. Deixou o convite a todos para o certame que terá a sua abertura no dia 10, e que, 

entretanto, fará chegar o programa desta iniciativa a todos. --------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou os presentes e interveio para felicitar a Câmara 

pela organização da Conferência e pela entrega do certificado ao Município de Baião como Destino 

Turistico Sustentável. Disse que foi uma iniciativa com painéis muito bem representados e lembrou 

que esta distinção é algo que acresce ainda mais responsabilidade, quer ao Município, quer à 

comunidade em geral. Depois, disse que lhe chegou informação de que, as obras do CRO – Centro de 

Recolha Oficial de animais de Resende e Baião, têm estado paradas e com alguns sinais de 

abandono. Perguntou se era efetivamente verdade e qual a razão da paragem das referidas obras. ---- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes, bem como aqueles que irão ver 

esta reunião em suas casas. Disse que a sua bancada está triste, pela baixa participação dos 

cidadãos nestas reuniões, bem como nas iniciativas promovidas pela Câmara. Depois, disse que lhe 

chegou um email a pedir informações sobre o ponto da situação do assunto da hasta pública que foi 
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retirada na Reunião de Câmara de 14 de abril, perguntou se já há uma decisão, e, se não, para 

quando está prevista. Alertou para a realização do Passeio Sénior, dado o contexto do Covid-19, e, 

perguntou se a Câmara solicitou algum parecer à Delegada de Saúde, sobre o assunto. De seguida, 

informou que no seguimento da sua visita às Freguesias do Concelho, recentemente visitou a 

Freguesia do Gôve e registou alguns aspetos, nomeadamente a falta de um painel com indicação das 

obras sedeadas na Zona Industrial do Gôve, tal como acontece na de Baião. Alertou para os 

problemas de ordenamento do trânsito naquele local devido à passagem dos autocarros e aos 

estacionamentos que tornam aquela zona perigosa. Alertou também para a falta de ecopontos naquela 

zona industrial. Ainda no âmbito da visita àquela Freguesia disse que, apesar não ser 

responsabilidade direta da Câmara, verificou que o Miradouro da Portela do Gôve não se encontra 

devidamente limpo e asseado, o que não fica bem, para os visitantes do Concelho. Depois, voltou a 

falar sobre a cedência de um Gabinete para os Vereadores da Oposição, dizendo que o Senhor 

Presidente disponibilizaria um espaço sempre que fosse necessário, continua a dizer que deviam ter 

um gabinete para atender os cidadãos, sem terem de comunicar a ninguém, de contrário, continuarão 

a utilizar a sua sede, até, por uma questão de independência. Ainda sobre o aumento da tarifa do lixo 

em que foi desafiado a apresentar a sua solução, disse que se poderia ter feito um melhor trabalho, 

são maneiras diferentes de gerir, e, se a tarifa continua a aumentar é porque não foi feito o que se 

deveria. Em relação às obras que visitou, disse que para saber quais foram, é só pedir aos serviços e 

ver onde estão as irregularidades. Sobre a questão da segurança nas obras, alertou para a visita a 

Frende efetuada pelo Senhor Presidente da Câmara e a sua equipa, bem como os funcionários da 

obra, em que não cumpriam as regras de segurança. Sobre a Escola de Eiriz, assunto que abordou na 

reunião anterior, disse que afinal não estava tudo bem, pois, depois do seu alerta, a escola encerrou 

durante dois dias. Referiu que é preciso saber fazer a distinção entre cargos políticos, dado que na 

última Assembleia Municipal, um deputado foi interpelado para dar a sua explicação em relação à 

Escola de Eiriz, enquanto diretor da mesma, quando este se encontrava na função de membro da 

Assembleia. Ainda em relação à questão da hasta pública dos lotes da parte nova da Zona Industrial 

de Baião, disse que tem conhecimento de que outras Câmaras o fazem antes da conclusão das obras, 

como forma de captarem empresas para se instalarem naquele espaço. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara voltou a intervir para dizer que no âmbito do Plano Municipal de 

Caminhadas, decorreu mais uma caminhada organizada pela União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro, com uma excelente organização, muito participada e que além da prática desportiva incluía 

uma vertente de caracter social, em que o valor das inscrições reverteu para aquisição de uma cadeira 

de rodas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo, sobre a paragem das obras do CRO, 

disse que se tratava de uma obra que abrange os Municípios de Resende e Baião e que desconhece 
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que estejam paradas, no entanto, vai uma pedir informação concreta aos serviços sobre o andamento 

dos trabalhos e depois fará chegar a toda a Câmara. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador 

Paulo Portela e dado que uma boa parte das questões aqui apresentadas têm sido repisadas várias 

vezes, disse que não ia estar a repetir-se permanentemente sobre os mesmos assuntos. Quanto à 

baixa participação dos cidadãos nas reuniões e outras atividades, disse estava de acordo, no entanto 

a Câmara continuará a promover uma maior participação e que ele próprio irá iniciar muito brevemente 

uma nova ronda de prestação de contas nas freguesias, nessa perspetiva de estimular a participação 

cívica, ainda que possam estar mais ou menos pessoas presentes. Sobre o assunto da hasta pública 

que foi retirado da reunião, disse que foi pedido um parecer à CCDR-N, no sentido de aferir qual o 

melhor procedimento a seguir em função do que veio a acontecer. Está-se a aguardar por esse 

parecer. No que respeita à realização do Passeio Sénior, disse que se cumprirão as regras definidas 

pela DGS para esse tipo de eventos. Acrescentou que se nada houver em contrário, está tudo 

preparado para se realizar, sendo que, todas as regras de segurança estabelecidas, serão cumpridas 

de forma rigorosa. Em relação aos estacionamentos junto à Zona Industrial do Gôve, disse 

desconhecer a situação, e, como tal, os serviços municipais irão verificar a situação. Quanto aos 

ecopontos, sendo uma responsabilidade direta da RESINORTE, desconhece a sua falta. No entanto, 

tomou o assunto em boa nota, até porque, a questão da reciclagem é uma área muito importante para 

o Município. Em função disso, sugeriu que o Senhor Vereador verificasse o assunto. Sobre a questão 

da limpeza do Miradouro da Portela do Gôve, reiterou que, tal como todos os Miradouros das estradas 

nacionais, são da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. A autarquia faz regularmente 

alertas à IP para estas e outras situações. Em relação à cedência de um gabinete, reiterou o mesmo 

que tinha dito na reunião anterior, ou seja, sempre que necessitem a Câmara disponibilizará um 

espaço para que possam reunir. Quanto à questão a tarifa do lixo e apesar de já ter dado a mesma 

explicação, explicou, mais uma vez, a forma como a ERSAR dá as orientações para a sua atualização, 

sempre com base no princípio do “utilizador/pagador”, tal como aconteceu com a questão da 

convergência dos valores da água. Sobre uma melhor proposta, desafiou mais uma vez o Senhor 

Vereador, para que a apresentasse, alegando que se o não fizer não está a defender os interesses 

dos baionenses, não compreendendo como é que o Senhor Vereador Paulo Portela justificou, na 

última reunião de Câmara, que não apresentava essa proposta porque “o segredo é a alma do 

negócio”. Sobre a visita às obras disse que não tem mais nada a acrescentar ao que já disse sobre 

este assunto, lembrando que a Câmara quando adquire um serviço, é função do prestador garantir 

que em matéria de segurança, tudo é cumprido de acordo com o estipulado na lei, bem como no 

caderno de encargos e peças anexas. Relativamente ao encerramento da Escola de Eiriz, disse que 

se tratou de uma decisão da competência da Direção da Escola, que nada teve a ver com as 

condições de segurança, tal como já foi explicado e demonstrado, nomeadamente na última reunião 

da Assembleia Municipal. Quanto às distinções entre cargos, disse que respeita, mas não concorda 

com a sua opinião, na medida em que está claramente tipificado na lei, quem e o quê que cada um 

pode fazer. A este respeito, lembrou o que já aqui foi falado várias vezes, é que, não se deve misturar 
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o que é da esfera pessoal de cada um, com a sua atuação em termos políticos, nomeadamente 

partidários. Defendeu que as melhores pessoas da comunidade deviam estar em todos os partidos e 

em todas as instituições; pessoas com qualidade, competentes, trabalhadoras, sérias e idóneas, 

porque se o forem, sabem claramente separar as águas, e tornam essas mesmas instituições também 

melhores. Em relação à hasta pública dos lotes da Zona Industrial, disse que não acrescentava nada 

mais ao que já proferiu sobre o assunto, ou seja, não faz qualquer sentido uma hasta pública sem 

estar a obra concluída. E se há Câmaras que o fazem, sublinhou que cada uma tem de ser 

responsável pelos seus atos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara voltou a intervir para dizer que em relação às obras do CRO, 

tinha acabado de receber uma informação dos serviços, dando conta que as obras não estariam 

paradas há meses, apenas estiveram paradas uns dias, por falta de matéria-prima, nomeadamente o 

“painel sanduiche” para a cobertura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De seguida o Senhor Presidente pediu à Senhora Vereadora para concretizar, perguntando se a 

informação que lhe chegou relativamente ao CRO é de alguma entidade fidedigna. -------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo respondeu que se tratava de uma fonte fidedigna, e, portanto, 

apesar de não as identificar, acredita que as pessoas que lhe disseram  estavam a dizer a verdade, 

uma vez que as tem como pessoas de bem,  pois foram ao próprio local, e, por isso, acredita que esta 

informação seja válida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara voltou a insistir, perguntando se pessoas que foram ao local, 

testemunharam que as obras estão paradas há meses, tendo a Senhora Vereadora respondido, que 

sim, há vários meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a intervir para dar os parabéns ao Senhor Presidente por 

voltar às Freguesias para a Prestação de Contas. Referiu que não são Vereadores a tempo inteiro, 

mas que vão todos os meses às freguesias, não para prestar contas, mas sim, para verificar o que as 

pessoas precisam, pois não têm contas para apresentar. Ainda em relação à tarifa do lixo, disse não 

se lembrar de ter dito que “o segredo é alma do negócio” e que não se pode confundir os baionenses, 

porque a água e o saneamento são serviços concessionados à empresa, já o lixo é da 

responsabilidade da Autarquia. Referiu que não esteve presente em algumas ações recentes 

promovidas pela Câmara, por se encontrar ausente do País. Ainda sobre aos equipamentos de 

segurança, disse que estes não devem só ser utilizados quando há visitas dos Ministros. Referiu ainda 

que, quando foi eleito vereador, sabia que tinha de distinguir os cargos e que enquanto vereador, as 

suas empresas não devem prestar serviços à Câmara. Por último, disse para o Senhor Presidente ver 
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o que se pode fazer para tornar de forma mais célere, a venda dos lotes da zona industrial, ainda 

antes das obras estarem concluídas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento desta última intervenção, o Senhor Presidente da Câmara, agradeceu a felicitação pela 

prestação de contas, lembrando que o Senhor Vereador tem as contas da Câmara, à qual pertence, e 

que as pode apresentar. Em relação à tarifa dos resíduos sólidos urbanos disse que não acrescentava 

mais nada ao que já foi dito sobre o assunto, depois de tantas explicações, até parece que o Senhor 

Vereador não percebe, ou então, não quer perceber. Sobre a utilização dos equipamentos de 

segurança, disse mais uma vez, que os utiliza sempre que lhe é informado e solicitado pelos técnicos 

responsáveis e que não se devem misturar as situações, tal como o fez em relação à visita dos 

Senhores Ministros. Quanto ao Senhor Vereador Paulo Portela, enquanto empresário ter decidido não 

trabalhar para a Câmara, disse não concordar, pois desde que seja legal, não vê qualquer 

inconveniente que possa continuar a trabalhar, tal como fez até aqui. Muito pelo contrário, 

principalmente num momento em que tem havido dificuldades em encontrar empreiteiros para 

algumas obras. Nesse sentido, não concorrendo, pode até estar a prejudicar os baionenses porque as 

obras podem atrasar muito. Ainda sobre a hasta pública dos lotes, disse que continuará a cumprir 

escrupulosamente a lei, sempre assim foi, assim é, e sempre assim será. -------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – 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 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, aceitar e 

agradecer a oferta de livros para a Biblioteca Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador Paulo 

Portela sugeriu que esta doação deve ser divulgada, no sentido de outras pessoas fazerem o mesmo.- 

 

2. Alteração aos acordos de colaboração – Programa de generalização do fornecimento de 

refeições escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Ano letivo 2021/2022, 

celebrados com: Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia de 

Baião e Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 alteração aos acordos 

de colaboração – Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º 
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Ciclo do Ensino Básico – Ano letivo 2021/2022, celebrados com: Centro de Convívio e Apoio à 

Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião e Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do 

Douro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Apoio financeiro à Comissão de Festas de Santa Marinha do Zêzere – Festas em Honra de 

Santa Marinha/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 III 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à Comissão de Festas de 

Santa Marinha do Zêzere, destinado à realização das Festas em Honra de Santa Marinha/2022. -------- 

 

4. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja de São João de Ovil – Festas em Honra de São Tiago de 

Queimada/2022 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à 

Fábrica da Igreja de São João de Ovil, destinado à realização das Festas em Honra de São Tiago de 

Queimada/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Atribuição de Apoio – Centro Social de Santa Cruz Douro – 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 Atribuição de Apoio ao Centro Social de Santa Cruz Douro. Sobre este assunto e dois 

seguintes, o Senhor Vereador Paulo Portela solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram 

devidamente prestados pelo senhor Vice-presidente da Câmara. -------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de Apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha Zêzere – Proposta  

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

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

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

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

aprovar a Atribuição de Apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha Zêzere. ---------------------- 

 

7. Atribuição de Apoio à  ADEGRIL – Associação de Desenvolvimento do Grilo – Proposta  



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 10 da Reunião Ordinária de 26.05.2022 
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                                                                                                          10/11 

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

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

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

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

aprovar a Atribuição de Apoio à  ADEGRIL – Associação de Desenvolvimento do Grilo. -------------------- 

 

8. Fixação de preço para a participação de Munícipes no Passeio Sénior 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 fixação de preço para a participação de Munícipes no Passeio Sénior 2022. Antes da 

discussão e votação deste assunto o Senhor Vice-Presidente explicou detalhadamente o conteúdo da 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Empréstimo a Longo Prazo, até 2.040.000 Euros, para Financiamento de Diversos 

Investimentos – 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 IX 

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

conhecer da questão, deliberou, por maioria com quatro votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores do PSD, aprovar o Empréstimo a Longo Prazo, até 2.040.000 Euros, para 

Financiamento de Diversos Investimentos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

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

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 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,  

 
 

_____________________________________________ 

  

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


