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ATA  N.º 14 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Julho 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 se encontrar de férias, 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 dez horas o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião com a 

seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 27 de junho 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 deixar o 

registo da visita de uma comitiva de Cormeilles-en-Parisis, no âmbito do processo de geminação entre 

os dois municípios, que irá participar no Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno e na inauguração 

do monumento que simboliza a amizade e os laços de cooperação entre o município de Baião e o de 

Cormeilles-en-Parisis. Salientou que nos dois últimos anos, devido à pandemia, os dois municípios 

tiveram menos atividades, embora se mantivessem o contacto, estando este ano a ser retomadas as 

atividades no âmbito do protocolo estabelecido. ------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os participantes na reunião e usou da palavra 

para dizer que, no seguimento da visita solicitada pela sua bancada aos Agrupamentos de Escolas do 

Sudeste e Eiriz, regista com agrado o trabalho de intervenção e reabilitação dos edifícios. No caso da 

escola de Eiriz, entende que a Câmara está atenta ao andamento das obras, uma vez que ainda há 

muito trabalho, e é importante garantir que estejam prontas para o início do novo ano letivo. Deixou 

também uma nota de desagrado, pelo que constataram no local em relação aos espaços exteriores, 

áreas que denotam algum desleixo e falta de cuidado. Relativamente ao polidesportivo exterior, 

entendem que o piso de alcatrão, devia ser substituído por piso sintético, uma vez que é menos perigoso 

para quem o irá utilizar. Em relação aos equipamentos do pré-escolar cujo número de crianças é muito 

reduzido, perguntou se vão de facto encerrar, porque entendem que a rentabilização dos espaços, dos 

recursos humanos e financeiros devem ser uma preocupação transversal a todas as áreas. Além disso, 

as crianças, educadores e auxiliares que interagem em grupos muito restritos, acabam, por sair 

penalizados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e interveio para dar conta de 

algumas atividades que decorreram nos últimos 15 dias, recordando uma situação que exigiu bastante 

atenção, que teve a ver com os incêndios, uma vez que deflagraram no nosso concelho dois incêndios 

de grande dimensão, e que mobilizou recursos durante vários dias. Disse que da parte da Câmara houve 

o cuidado de acompanhar a situação e perceber as causas que estariam a condicionar a extinção dos 

incêndios e que originou uma área ardida bastante elevada. Do diálogo com os vários agentes da 

Proteção Civil, verificou-se que algumas causas estão relacionadas com as elevadas temperaturas que 

se fizeram sentir, assim como a falta de humidade, provocada pela seca como já não se via há muitos 

anos. Além disso, os próprios espaços permitiram que os incêndios tomassem maior dimensão, devido 

ao declive e às caraterísticas do terreno. De referir ainda a constante alteração dos ventos, que fez com 
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que situações que, por vezes, estavam a ficar dominadas facilmente se revertiam, obrigando a um 

constante reposicionamento das equipas. O foco principal foi sempre a salvaguarda das pessoas e dos 

bens, tendo sido possível com o esforço e a forma como as equipas se aplicaram, evitar que habitações, 

que estavam habitadas, sofressem qualquer dano. Sublinhou que foram dias complicados, mas os 

Agentes Locais de Proteção Civil, estiveram sempre presentes e todos deram o seu melhor, realçando 

assim a atuação das corporações de bombeiros. Disse também que foi importante a resposta que foi 

dada sempre que eram solicitados meios externos, não se sentido qualquer dificuldade, tendo os 

mesmos sido alocados ao território, o que permitiu efetivamente uma melhor resposta. Deixou ainda o 

registo para todo o esforço que foi feito por parte das entidades locais e que deve ser aqui valorizado. - 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou os presentes e usou da palavra para, formalizar o convite 

para a participação no Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, evento que depois de um interregno 

de 2 anos, vai voltar em formato presencial. Destacou que este festival é uma marca no nosso concelho 

e também na região, e, com certeza vai ser mais um fim de semana de grande sucesso. Salientou o 

retorno económico do evento, desde os vinhos, as carnes, a restauração, alojamento e os produtos 

locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela começou por cumprimentar o Senhor Presidente da Câmara e os 

demais presentes, bem como aqueles que nos vão ver pelos meios digitais. Depois iniciou a sua 

intervenção, aproveitando as palavras do Senhor Vice-Presidente acerca dos incêndios. Disse que 

ontem, quando vinha de Santa Marinha do Zêzere, foi confrontado com uma queimada na estrada, junto 

da lixeira, ou seja, na estrada que liga Baião a Santa Marinha, por volta das 17H00.Percebeu que se 

encontrava lá uma carrinha que não conseguiu identificar, mas estavam pessoas em vigilância. Neste 

sentido perguntou se essa queimada estava devidamente autorizada, sendo certo que ainda estamos 

em risco de perigo de incendio e que na sua perspetiva, mesmo controlada era desnecessário ter sido 

feita. De qualquer forma, disse que gostava de saber se a autarquia tem conhecimento desta situação 

e do que se passou efetivamente, para que, não se volte a repetir. Uma vez que os privados, e bem, 

não podem usar máquinas e não podem fazer fogo, o exemplo de fazerem queimadas, ainda mais 

naquele sítio, não lhe parece correto. Depois, disse que gostava de abordar alguns assuntos que não 

teve oportunidade na última reunião, nomeadamente sobre os não assuntos que o Senhor Presidente 

tanto fala, quer nas reuniões de Câmara, quer nas sessões da Assembleia Municipal, quando refere que 

o PSD não traz assuntos novos. Referiu que queria dizer ao Executivo da Câmara e aos governantes 

que o PSD traz os assuntos que acha que deve trazer e nestes quatro anos trará muitos assuntos para 

discutir. Nesta altura traz os que acha que são mais importantes, embora não sejam os assuntos que o 

Executivo gostaria de ouvir falar, pelo que caso não os considerem assuntos, não respondam. Acerca 

da água, o Senhor Presidente afirmou na reunião da Assembleia Municipal que o PSD não pegava no 

assunto da água porque sabia que a Câmara não pode fazer nada, e por isso não ía fazer finca pé nem 

cavalo de batalha, nem campanha eleitoral, sobre esse assunto, porque a água foi um contrato que a 
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Câmara Municipal fez, e que nós devemos honrar, concordando não com eles, uma vez que somos 

pessoas de bem. Contudo, lembrou que o contrato foi mal feito e onerou as famílias de Baião, que 

pagam a água a um custo mais elevado, e isso ninguém tem dúvidas. Depois disse que teve 

conhecimento que a Câmara tinha uma representação nas Águas do Norte, em representação das 

câmaras mais pequenas, perguntou se isto é verdade e se é verdade, porque é que saiu dessa 

representação e porque foi substituída. Sobre uma outra das afirmações que o Senhor Presidente da 

Câmara fez na última Assembleia Municipal, relacionada com o facto dos Vereadores do PSD terem 

referido numa reunião de Câmara, acerca dos empréstimos, que vinha aí o bicho papão disse que foi 

efetivamente verdade, mas também afirmou que para contrair empréstimos temos que ter condições 

para os pagar e isso é que é. Ainda em relação aos empréstimos, disse que o Senhor Presidente falou 

nos empréstimos e bem, explica bem e que até gosta de ouvir as suas explicações, mas há coisas que 

são ditas para que os baionenses não se apercebam, como o que disse concretamente em relação aos 

empréstimos do BEI, que são participações para canalizar fundos comunitários, sendo essa uma forma 

de confundir, já que se tratam de empréstimos que vamos ter de pagar. Depois, ainda sobre os 

concursos para admissão de colaboradores, disse que tem sido abordado várias vezes, sobre a forma 

como os concursos estão a ser realizados. Perguntou se, neste caso, é possível fazer uma auditoria 

externa à forma como foram realizados estes concursos. Tem conhecimento que no dia 12 de julho de 

2022, uma terça-feira, foram realizadas algumas provas de concursos e as regras que eram obrigatórias 

ser cumpridas, não o foram. Concretamente para os técnicos superiores de ação social, em que não era 

permitido levar carteiras, telemóveis, documentos pessoais ou qualquer outro objeto pessoal, o mesmo 

não foi cumprido, sendo que em relação aos concursos seguintes para assistentes operacionais isso já 

foi cumprido. Sobre o uso de equipamento de segurança, assunto já aqui abordado, em que o Senhor 

Presidente da Câmara afirmou que cumpre as regras de segurança quando vai às obras, sendo que vai 

enviar um pedido de informação de quem é o técnico de segurança que dá estes pareceres, porque 

simplesmente há coisas que são primordiais, e a segurança é uma delas. Depois comunicará essa 

informação à ACT. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

fez algumas considerações sobre as mesmas. Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Célia 

Azevedo, no âmbito da visita, aos agrupamentos de escolas e que faz aqui uma referência mais pela 

negativa, ao Agrupamento de Escolas de Eiriz, nomeadamente à questão das obras, disse que a 

Câmara está atenta ao desenrolar das mesmas, sublinhando que não dependem da Autarquia, de 

contrário já estariam concluídas. Referiu que ali, ao contrário do que aconteceu em Santa Marinha do 

Zêzere, houve algum atraso no processo de contratação por causa de uma reclamação entre empresas. 

Disse que há coisas que dependem de nós e estamos focados nelas, as outras não podemos controlar. 

E, portanto, o que a Câmara quer é que estes constrangimentos não prejudiquem o arranque do novo 

ano escolar. Sobre a consideração que fez sobre o espaço exterior, desleixo e falta de cuidado, disse 

que poderá dever-se, e até se compreende, a que nestas alturas de interrupção letiva, eventualmente 
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possa haver necessidade de canalizar recursos para outras áreas. Contudo, não se quer estar aqui a 

referir em concreto, porque certamente são matérias que dizem mais respeito à direção da escola. 

Quanto à questão do piso sintético, referiu que o betuminoso é um piso adequado ao tipo de prática 

desportiva, e, portanto, é uma das possibilidades. Foi esta a opção, apesar de tudo, sabe-se que os 

pisos sintéticos requerem, uma manutenção mais recorrente, logo, poderá ser uma das razões. É óbvio 

que tem que haver a garantia de cumprimento das normas em todos estes espaços e naquilo que 

depende de nós também, porque a questão dos edifícios é nossa responsabilidade a partir da aceitação 

da transferência de competências. Quanto à questão encerramento dos jardins de infância, pediu à 

Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, para que, caso tenha alguma informação nova 

relativamente àquilo que foi a última abordagem aqui nesta reunião, preste essa informação, mas 

também em função daquilo que tem sido a ação e a visão da Câmara em articulação com as entidades 

competentes relativamente a estas matérias, nomeadamente a DGEStE. Alegou que todos sabem bem 

da realidade e parece que a indicação que existe efetivamente, é de que quando há um número reduzido 

de alunos inscritos, precisamente pelas razões que já aqui foram faladas muitas vezes, racionalização 

de espaços e de recursos, mas também e acima de tudo, muito importante pelas questões da 

aprendizagem e de socialização. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento da interpelação do Senhor Presidente da Câmara, a Senhora Vereadora Anabela 

Cardoso disse que ainda não tem a comunicação da DGEStE. Informou que no próximo dia 2 de agosto 

reunirá o Conselho Municipal da Educação, onde espera que este assunto fique fechado, uma vez que 

está em fase de preparação do próximo ano letivo, e isso, é importante para se reorganizar o serviço de 

transportes em função dos jardins que venham a encerrar. Disse ainda que na semana passada tentou 

contactar a técnica que acompanha o Município de Baião telefonicamente e não foi possível. Portanto, 

estão a ser feitos esses contactos para perceber o que é que vai acontecer, uma vez que o que estava 

em cima da mesa, e em função da conversa que teve com o Delegado da DGEStE, era a possibilidade 

dos jardins, que têm menos de sete crianças inscritas, encerassem. E, portanto, agora temos que saber 

quais são esses jardins para programar o próximo ano letivo. ------------------------------------------------------- 

 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara prosseguiu com a sua intervenção. Sobre a questão da 

queimada pediu ao Senhor Vice-Presidente para dar essa explicação, uma vez que se trata de um 

assunto dos seus pelouros. Aproveitou para dizer que não existe nenhuma lixeira no Concelho de Baião, 

mas sim, um espaço que se chama estação de transferência de resíduos sólidos urbanos e que ainda 

há relativamente pouco tempo sofreu obras substanciais de melhoria, como compactação de lixos e, 

portanto, existe ali efetivamente um conjunto de equipamentos que garante que os nossos resíduos 

sólidos urbanos são ali depositados, compactados e depois transportados para um aterro em Celorico 

de Basto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vice-Presidente e Vereador da Proteção Civil disse que os serviços também foram 

surpreendidos com o alerta de que estaria a ocorrer um incêndio no espaço onde são colocados todos 

os materiais sobrantes das limpezas realizadas pela autarquia. Contudo, aquando desse alerta, tentou-

se de imediato perceber o que se estava a passar, tendo-se deslocado ao local uma equipa de 

sapadores e acionados os bombeiros, tendo os mesmos informado de que poderia ser um foco de 

incêndio e não uma queimada. Frisou que, como é público, o Concelho está com um nível de risco de 

incêndio muito elevado, e isso, por si só, inibe qualquer licenciamento ou autorização para a realização 

de queimadas. Terminou dizendo que foi um foco de incêndio, para o qual foram chamadas as entidades 

locais de proteção civil no sentido de evitar que a situação tomasse outra proporção. ------------------------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara, depois desta explicação, voltou à sua intervenção dizendo mais uma 

vez que, os assuntos colocados pelo PSD, continuam a não trazer nada de novo, pelo que, quando 

houver mais alguma coisa de novo, irá dizê-lo, também para o respeito que todos merecem. Sublinhou 

que quando alguém solicita um esclarecimento e lhe é dado, o assunto, em função desse 

esclarecimento, fica resolvido, e por isso, não é preciso andar sempre a levantar a mesma questão, 

porque a resposta não será diferente. Realçou que se trata de uma estratégia para fazer oposição, numa 

tentativa de desgaste e tirar as pessoas do sério, ou, então, de mostrar trabalho. Salientou que esses 

registos de forma reiterada, por vezes de ameaça, são uma falta de respeito para com esta Câmara. O 

facto de não concretizar muitas das coisas que diz descredibiliza a política e os políticos. As pessoas 

precisam que políticos concretizem, através de atitudes, palavras, ações, e obras, porque senão, em 

linguagem coloquial, é aquela tal “conversa da treta”, de termos de dizer alguma coisa, levando a uma 

falta de respeito para com os membros deste executivo, e sobretudo para com os baionenses. Lembrou 

que depois de iniciarmos as transmissões destas reuniões, com meios que tem como finalidade dar 

dignidade a este órgão, é preciso que cada um pense se a sua atitude corresponde ou contribuiu para 

essa dignidade. Apesar disso, alertou o Senhor Vereador de que não será pela estratégia que utiliza 

que irá influenciar um milímetro a estratégia e a capacidade deste Executivo, em cumprir com os 

compromissos assumidos para com os baionenses. Quanto às afirmações sobre a água na Assembleia 

Municipal sublinhou que é a primeira vez que o Senhor Vereador diz que foi um mau contrato e mal feito, 

mas lembrou que o mesmo foi aqui votado favoravelmente e o PSD nunca votou contra. No entanto, 

podem alegar, eventualmente, que na altura não estavam cá e agora têm um entendimento diferente, 

podendo assim, até propor um outro tipo de contrato e que seja melhor, ou, até sair da parceria. Lembrou 

mais uma vez, que em breve estará cá a Senhora Presidente da ERSAR, e, gostaria muito que o Senhor 

Vereador Paulo Portela estivesse presente para poder, não só esclarecer todas as suas dúvidas sobre 

a água como também em relação ao saneamento e aos resíduos sólidos urbanos, uma vez que é a 

mesma entidade que regula estes assuntos. Quanto à questão de que a Câmara de Baião tinha uma 

representação nas Águas do Norte, disse que não era verdade, o que existia era uma participação social 

na empresa, explicando que há dois municípios que têm representação direta no Conselho de 

Administração, em que foi adotado o princípio de rotatividade, tal como acontece noutras entidades em 
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que estamos presentes. Aproveitou ainda para dizer que este já é um assunto novo, uma vez que é a 

primeira vez que o abordou nestas reuniões. Em relação à questão dos empréstimos é um não assunto, 

porque efetivamente já foi tudo explicado quanto a esta matéria. Reiterou que quando se pensa em 

contrair um empréstimo, é preciso ver se há condições para o pagar, e, para isso basta consultar as 

contas do Município que têm sido divulgadas junto da população. Lembrou que o referido empréstimo 

se traduz no alavancar do desenvolvimento de diversas vias, nomeadamente, por atração de mais 

investimento. Ainda ao nível das contas e da capacidade financeira da Câmara, recordou que esta tem 

andado inclusivamente a contribuir para um fundo de apoio municipal, para acudir aos municípios que, 

se calhar, deram um passo maior do que a perna. Esta Câmara tem as contas sólidas, validadas aqui e 

por um ROC, sendo ainda vistoriadas pelo Tribunal de Contas. Depois, em relação ao BEI, disse que 

nunca referiu que é uma participação e deu a entender que não vai pagar, isso é falso, ou então o 

Senhor Vereador não percebe. Disse também a esse propósito, que explicava bem e até gostava de o 

ouvir, pelo que fica aqui o registo já que é a primeira vez que o diz nesses termos, o que o deixa satisfeito. 

Destacou que diz coisas que não são bem assim, como o ter dito que o BEI é uma participação, mas 

que não é para pagar, não faz sentido nenhum. E, a este propósito citou “já falei nisto muitas vezes, 

mas já agora vou falar outra vez, que nós temos várias fontes de financiamento e o que eu tenho dito 

sempre é que nós temos ido a todas as fontes de financiamento, garantindo sempre equilíbrio e contas 

certas”. Por isso, reiterou que é complemente falso e portanto, gostaria muito que na próxima reunião o 

Senhor Vereador pudesse, querendo, clarificar onde e quando foi dito que o valor ao BEI não se vai 

pagar. Sobre a questão dos concursos de colaboradores, realçou que é mais do mesmo, a novidade é 

que agora é um dos novos passos do processo e, portanto, os métodos de seleção, mas sempre 

acompanhada com aquela suspeição permanente do, “diz que disse”, e continua a não concretizar. 

Assim, sobre o que aconteceu no dia 12 durante as provas de conhecimentos, o Senhor Presidente 

pediu ao Senhor Chefe de Divisão, Dr. Azeredo, que faz para do júri e estava presente no local, desse 

uma explicação do que eventualmente se poderá ter passado. ----------------------------------------------------- 

 

O Senhor Chefe de Divisão, explicou que como Presidente do Júri, recai sobre ele uma responsabilidade 

acrescida nesta matéria, dizendo que o que foi dito pelo Senhor Vereador Paulo Portela, é 

completamente falso. O comportamento adotado para os três procedimentos, que decorreram nessa 

manhã, teve o mesmo tratamento, isto é, todos tiveram que colocar os seus pertences, nomeadamente 

carteiras e telemóveis, nas cadeiras azuis das bancadas existentes no local. ----------------------------------- 

 

O Senhor Presidente referiu que obviamente a questão dos concursos são sempre motivo de 

contentamento e de descontentamento, e, o Senhor Vereador quer capitalizar esse descontentamento, 

porque já tinha há uns tempos, atrás a este propósito, dito que ia haver muita conversa, por isso alertou 

para que não seja nenhum dos aqui presentes a alimentar essas conversas, mas isso, parece não lhe 

interessar. Disse ainda que o Senhor Vereador não pode controlar o que os outros dizem, mas pode 

controlar o que ele próprio diz, por isso, pediu alguma sensibilidade e bom senso. Em relação às pessoas 
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colocadas pelo IEFP, disse que estas são recrutadas através daquela entidade, ou seja, é aberto um 

concurso para recrutar as pessoas do Centro de Emprego, sendo que, há pessoas que cumprem 

determinados requisitos como, recebem o subsídio de desemprego ou o Rendimento Social de Inserção. 

É assim, constituída uma espécie de bolsa de emprego a que a Câmara, até numa perspetiva de 

responsabilidade social, vai recorrendo quando necessita, através de uma candidatura. Lembrou que 

quando as pessoas vêm trabalhar neste âmbito, é-lhes dito, além de lhes dar as boas-vindas e outras 

informações, qual a duração do contrato, e inclusive, que para a Câmara são tão importantes como 

qualquer outro colaborador da autarquia que tenha vínculo, sendo que, no sitio onde estiverem a 

desempenhar as suas funções, elas são as pessoas mais importantes da Câmara. Relativamente aos 

equipamentos de segurança, disse que não tem mais nada a acrescentar ao que já disse, várias vezes, 

sobre este assunto. Sobre a informação acerca do técnico de segurança, disse que deverá fazer o 

pedido por escrito. Relativamente à fiscalização dos materiais aplicados nas obras, o Senhor Presidente 

mandou chamar o Senhor Chefe de Divisão, Engº Couto Barbosa, o qual prestou os devidos 

esclarecimentos. Depois perguntou ao Chefe de Divisão quem era o fiscal das obras que estão a 

decorrer na Escola de Eiriz, o qual informou que era o Engº Ricardo Oliveira, que também foi chamado 

para dar algumas explicações. O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador para colocar a suas 

questões, ao Senhor Engº Ricardo Oliveira, tendo o mesmo colocado algumas, às quais foi-lhes dado 

as devidas respostas, sendo que, o mesmo alegou que, as perguntas mais importantes as iria colocar 

por escrito, para uma melhor sustentação. Para finalizar este assunto, reiterou mais uma vez e para que 

não restem dúvidas, que no cumprimento das regras, a Câmara tem tido e sempre terá uma atitude de 

defesa do interesse público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente informou ainda, de que a Câmara acolheu mais seis refugiados de várias 

nacionalidades que se encontravam na Ucrânia, e que, desde o momento que a Câmara tomou 

conhecimento que tinham chegado 60 pessoas a Lisboa para serem acolhidas, entrou em contacto com 

o alto Comissariado para os Refugiados, disponibilizando-se para acolher algumas destas pessoas. 

Depois aproveitou para agradecer a todas as entidades, entre outras, à CECAJUVI, Santa Casa da 

Misericórdia de Baião, Corporações de Bombeiros e particulares, que tem prestado apoio no 

acolhimento dos outros refugiados, nomeadamente nas questões do alojamento. Deixou também um 

agradecimento particular à D. Adelaide Freixo que disponibilizou gratuitamente um espaço para acolher 

estas pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a usar da palavra para dizer que em relação à questão dos 

refugiados, alertou que os mesmos devem ser inscritos na segurança social e ser dado conhecimento 

às empresas que estão a precisar de mão de obra, para que sejam colocados. Depois agradeceu as 

explicações dadas pelo Senhor Chefe de Divisão em relação aos concursos, o qual prestou uma 

informação clara e objetiva que era o que se pretendia. Agradeceu também a presença e as devidas 

explicações dadas pelo Senhor Chefe de divisão do Urbanismo, bem ao Técnico, Engº Ricardo Oliveira. 
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Sobre a questão do BEI, disse que se limitou a referir o que foi dito na Assembleia Municipal. Em relação 

ao termo utilizado “lixeira” pediu desculpa, pois desconhecia o termo técnico atual. --------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 5/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 5/2022. -------------------- 

 

2. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 6/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 5/2022. -------------------- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 7/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 7/2022. -------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 8/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 58/2022. ------------------ 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 9/2022 – 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 
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de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 9/2022. -------------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 10/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 10/2022. ------------------ 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 11/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 11/2022. ------------------ 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 12/2022 – 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 de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 5122022. ----------------- 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 13/2022 – 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, aprovar a 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 13/2022. ------------------ 

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 14/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 14/2022. ------------------ 
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11. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 01/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 01/2022. ------------------------ 

 

12. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 02/2022 – 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 

atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 02/2022. ------------------------ 

 

13. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 03/2022 – 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 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 

atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 03/2022. ------------------------ 

 

14. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 04/2022 – 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 XIVà 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 no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 04/2022. ------------------------ 

 

15. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 10/2022 – 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 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 

atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 10/2022. ------------------------ 

 

16. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 11/2022 – 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 
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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 

atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 11/2022. ------------------------ 

 

17. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 12/2022 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 12/2022. ---------- 

 

18. Atribuição de apoio no âmbito do Programa Via Verde Família – Processo 13/2022 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do programa Via Verde Família, ao Processo 13/2022. ---------- 

 

19.  Apoio financeiro à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô – Festas em honra de Nossa 

Senhora da Graça / 2022 – Proposta  

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

Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IXX à presente 

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

questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à Paróquia de São João Baptista de 

Gestaçô, destinado à realização das festas em honra de Nossa Senhora da Graça / 2022.----------------- 

 

20. Apoio financeiro à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô – Festas em honra de Nossa 

Senhora do Alívio / 2022 – Proposta  

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

Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XX à presente 

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

questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à Paróquia de São João Baptista de 

Gestaçô, destinado à realização das festas em honra de Nossa Senhora do Alívio / 2022. ----------------- 

 

21. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Maria de Teixeiró – Festas em honra da Nossa Senhora 

da Assunção / 2022 – Proposta  

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

Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXI à presente 
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ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para conhecer da 

questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à Paróquia de Santa Maria de Teixeiró, 

destinado à realização das festas em honra de Nossa Senhora da Assunção / 2022. ------------------------ 

 

22. Apoio financeiro à Paróquia de São Tiago de Valadares – Festas em honra de São Tiago / 2022 

– Proposta  

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

Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXII à presente 

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

questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à Paróquia de São Tiago de Valadares, 

destinado à realização das festas em honra de São Tiago / 2022. -------------------------------------------------- 

 

23. Apoio financeiro à Paróquia de São Faustino de Viariz – Festas em honra de São Faustino / 

2022 – Proposta  

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

Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXIII à presente 

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

questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à Paróquia de São Faustino de Viariz, 

destinado à realização das festas em honra de São Faustino / 2022. ---------------------------------------------- 

 

24. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Mesquinhata – Festas em honra de São 

Faustino / 2022 – Proposta  

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

Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXIV 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 Paroquial de 

Mesquinhata, destinado à realização das festas em honra de São Tiago de Mesquinhata / 2022. --------- 

 

25. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Cruz do Douro – Festas em honra de Nossa Senhora 

dos Desamparados / 2022 – Proposta  

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

Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXV à presente 

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

questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à Paróquia de Santa Cruz do Douro, 

destinado à realização das festas em honra de Nossa Senhora dos Desamparados / 2022. ---------------- 

 

26.  Fornecimento e distribuição agregados de refeições escolares em regime de confeção local 

e transporte a quente para a Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino Básico e Ensino 
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Secundário, para o Ano Letivo 2022/2023 – Revogação da deliberação tomada na R. C. de 

22/06/2022 – Proposta; 

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

Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXVI 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 revogação da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 

22/06/2022, referente ao fornecimento e distribuição agregados de refeições escolares em regime de 

confeção local e transporte a quente para a Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino Básico 

e Ensino Secundário, para o Ano Letivo 2022/2023. -------------------------------------------------------------------- 

 

27.  Rede Municipal de Postos de Carregamento de Carros Elétricos – Atribuição de licença de 

utilização privativa do espaço público para instalação de pontos de carregamento de baterias 

de veículos elétricos – Proposta; 

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

Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXVII 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 licença de utilização privativa do espaço público 

para instalação de pontos de carregamento de baterias de veículos elétricos no âmbito da Rede 

Municipal de Postos de Carregamento de Carros Elétricos. ---------------------------------------------------------- 

 

28. Cedência da Praça D. Manuel de Castro à União de Freguesias de Campelo e Ovil – Ratificação 

– Proposta  

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

Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XXVIII 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 cedência da Praça D. Manuel de Castro à União de Freguesias 

de Campelo e Ovil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 12H15 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 _________________________________________ 


