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ATA N.º 21 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Aos quinze dias do mês de Novembro 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: Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 26 de Outubro de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. Não participou na votação a Senhora Vereadora Célia Maria da Conceição Alves Pereira 

Azevedo, por não ter estado presente 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 cumprimentou os presentes e todos aqueles que acompanham esta 

reunião em casa, através da transmissão digital. Informou que o Senhor Vereador Henrique Gaspar 

por motivos de ordem profissional, não pôde estar presente nesta reunião. De seguia, abriu as 

inscrições para o período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------- 

 

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

de algumas iniciativas que se passaram nos últimos tempos, no âmbito dos seus pelouros, desde logo, 

uma reunião de trabalho com os Operadores Turísticos do Concelho, realizada no Auditório do 

Mosteiro de Ancede, no passado dia 11 de novembro. Referiu que neste encontro foram debatidas 

questões relacionadas com o Turismo, nomeadamente as preocupações e perspetivas dos operadores 

e a forma como os esforços e desafios podem ser articulados com o Município, com vista a um melhor 

desenvolvimento do território. Depois, informou que a exposição internacional “Grandes Mestres”, 

patente ao público no MACC Baião, foi prolongada até ao próximo dia 20 de novembro, e que este 

alargamento do período de visitas, deve-se ao sucesso da exposição e aos inúmeros pedidos de 

agendamento de visitas que têm chegado, sendo que, até agora já foram registados mais de dois mil 

visitantes. Deixou ainda o convite para quem se queira associar ao Festival Miscelândia que se irá 

realizar no dia 26 de novembro, na Freguesia de Santa Leocádia, inserida no programa Cultura 

Partilha-se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e usou da palavra para felicitar 

o Executivo e a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, nas pessoas dos seus presidentes, pela 

conclusão de mais um equipamento, desta feita, o passeio pedonal junto à Albufeira da Pala, que sem 

dúvida, é uma mais valia para o local. Disse que comungava das palavras proferidas à data da 

inauguração, referindo que é realmente necessário que sejamos mais ambiciosos e continuemos a 

desenvolver esforços para que a obra possa continuar. Registou com satisfação e agrado a 

intervenção levada a cabo no polidesportivo do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas do Vale de 

Ovil, referindo que esta intervenção, também foi solicitada pela bancada do PSD, e, ambicionada há 

muito tempo, quer por pais e encarregados de educação quer de toda a comunidade escolar. Lembrou 

ainda que uma parte também foi acordada durante a visita conjunta, referindo-se à colocação do 

coberto no junto à entrada, pelo que, gostaria de saber em que ponto está esta situação. ------------------ 
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O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou os Senhores, Presidente da Câmara, Vereadores, os 

colaboradores da autarquia, o público presente, bem como, os que acompanham estas reuniões por 

via digital. Aproveitou para fazer mais um apelo a todos para que apareçam e participem nas 

atividades que são levadas a cabo pela Câmara Municipal, Juntas de freguesias e Associações do 

Concelho, porque só participando é que se justifica o trabalho que estas entidades têm na organização 

e realização dessas atividades. Depois, disse que para que fique tudo devidamente esclarecido, sobre 

algumas questões e afirmações que são meras constatações suas, das quais falará pela última vez. 

Em relação aos convites das Festas Concelhias já está esclarecido. Já os convites que vieram da 

Associação Empresarial de Baião disse que os mesmos foram utilizados por alguns Membros do 

Executivo e outros por pessoas fora da Câmara de Baião. Apelou ao facto de se ter atenção a estas 

situações, pois considera que há funcionários nomeados que agem como se fossem os donos da 

autarquia. Pediu a esses funcionários que façam o seu serviço, sejam profissionais quando tratarem 

destes assuntos, que se esqueçam das suas políticas, tratem os assuntos com maior lisura e que 

respeitem os direitos dos outros. Ainda em relação aos convites, disse que ficou a saber, por exemplo, 

que a comissão organizadora das Festas Concelhias dá autorização ao Senhor Presidente para poder 

convidar os seus amigos, o que não acha correto. Depois, referiu que há uns tempos a esta parte, 

ocorreu aqui uma discussão acesa sobre a devolução de 1% do I.R.S., tendo na altura o PSD proposto 

que a Câmara devolvesse 1% do imposto aos contribuintes de Baião e não foi aceite pela autarquia, 

tendo até o Senhor Presidente dado indicação a esta Câmara e na própria Assembleia Municipal, do 

seu próprio exemplo que dava cerca de 139 €, que considerou não ser significativo. Assim, defendeu 

que independentemente do valor referente a esse 1%, era uma ajuda. Exemplificou também o caso 

dos 125 € dados pelo Estado que também era pouco. Contudo, disse que quem os recebeu, e se por 

ventura achava que não precisava deles, o podia dar a alguém que necessitasse de apoio. Neste 

sentido, perguntou ao Senhor Presidente se recebeu os 125 €, e, se deu esse valor a alguém. Disse 

que gostava de saber o que é que fizeram aos 125 €, quem os recebeu, para além dos 50€ por cada 

filho, não tendo ele recebido qualquer valor. Referiu que o Senhor Presidente terá dito em relação à 

questão dos livros escolares, que os podia pagar, então, se recebeu os 50 €, também não precisava 

desse valor. Depois disse que tinha solicitado os contactos dos Membros do Conselho Consultivo, 

tendo o Senhor Presidente ficado de pedir autorização para esse efeito aos referidos membros e como 

tal gostava de saber o ponto da situação. Disse ainda que, aquando da inauguração da exposição no 

Mosteiro de Santo André de Ancede, teve a oportunidade de conhecer grande parte dos Membros do 

Conselho Consultivo, e, como tal, gostava que eles dissessem no CCM, o que dizem no café acerca 

do Executivo Socialista, nomeadamente no que diz respeito à falta de ambição, pois pelo que 

percebeu estão lá e não dizem nada sobre isso porque lhes falta a coragem. Em relação ao Dr. Pinho 

Silva, disse que recebeu os documentos que lhe foram enviados, no entanto, gostava de saber de 

quem depende hierarquicamente e qual o gabinete onde está a trabalhar. Depois, referiu que o Senhor 

Presidente, numa das últimas reuniões, disse que a equipa do Green Team tinha um novo técnico, que 
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a Câmara contratou, pelo que. gostava de saber quem é. Também terá dito inclusive que iria ter outro, 

eventualmente no próximo ano. Acrescentando que já está a ver o que vai acontecer, eventualmente 

mais um engenheiro químico que virá para a Câmara. Ainda em relação à visita do Senhor Ministro, 

em que a sua bancada mostrou o seu desagrado no que diz respeito ao lugar onde os colocaram, em 

que o Senhor Presidente respondeu que se tratava de seguir o protocolo para o efeito. Sobre isso, 

disse que andou a ver e a falar com quem sabe destas coisas e lhe disseram que os Ex-Presidentes 

da Assembleia em nada se sobrepõem aos Vereadores eleitos. ---------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente interrompeu a sua intervenção, para o informar de que já tinha ultrapassado os 5 

minutos a que tinha direito segundo o Regimento da Câmara. ------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador agradeceu e que precisava de mais um minuto, para dar conta de uma atividade 

que se vai realizar no próximo fim de semana, que é um jogo de futebol entre a Associação Desportiva 

de Baião e a Associação de Futebol de Ancede, uma iniciativa inédita promovida por estas 

associações. Deu os parabéns às duas direções, pela forma como se estão a articular na organização 

da iniciativa e também pela conferência de imprensa que vai haver e outras atividades, no sentido de 

promover o fair play e garantir que o jogo corra da melhor forma, coisa que há uns anos atrás era 

quase impensável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente cumprimentou todos os presentes, bem como os que acompanham estas 

reuniões lá em casa. Usou da palavra para dar conta de algumas das iniciativas que se foram 

desenvolvendo relacionadas com os seus pelouros, como habitualmente. Desde logo, deixou o registo 

do sucesso com a viagem dos utentes dos Centros de Relação Comunitária de Viariz e de Loivos da 

Ribeira e Tresouras, a Cormmeiles en Parisis. Foram 3 dias cheios de alegria e boa disposição para 

estes utentes que se mostraram todos muito satisfeitos. Enalteceu a forma como foram recebidos pelo 

Presidente daquele Município e pela estadia proporcionada. Referiu que esta geminação é realmente 

uma mais-valia, na medida em que permitiu este convívio e esta troca de experiências. Oxalá que no 

futuro seja possível repetir este tipo de atividade. De seguida fez uma referência ao dia de amanhã 

informando da visita do Senhor Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do 

Território, Dr. Carlos Miguel, para uma vez mais trazer até Baião boas notícias, neste caso prende-se 

com a assinatura de um contrato-programa que permitirá a tão desejada obra de requalificação do 

Pavilhão Multiusos. O contrato-programa contempla uma comparticipação em 60% do valor 

respeitante à requalificação do Pavilhão Multiusos, de acordo com a candidatura apresentada em Abril 

passado, num montante de aproximadamente 780.000.00€. Aproveitou para apelar à sensibilidade dos 

utilizadores aquando do inicio das obras, que levarão ao encerramento do Edifício Por fim, deixou uma 

outra nota, para aquilo a que tem vindo a assistir nestes últimos tempos, e que se prende com a 

retoma do movimento associativo. As várias dinâmicas empreendidas pelos diferentes órgãos diretivos 
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e os vários encontros intergeracionais que se têm feito por todo o Concelho. Referiu que é com agrado 

que vê estes eventos, são sinais evidentes daquilo que a sociedade já sentia falta. -------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e o público que nos irá ouvir dentro 

de dias. Interveio para deixar uma nota sobre os percursos pedonais da Pala, inaugurados no passado 

fim de semana, dizendo que fazia suas, as palavras proferidas sobre o assunto pela Senhora 

Vereadores Célia Azevedo. Disse que foi com muita satisfação, que viu concluídos aqueles passeios, 

que há muito tempo todos ansiavam. Salientou que foi visível o reconhecimento da população na 

forma como nos recebeu e como abrilhantou o momento. Sublinhou a forma como era bem visível a 

satisfação espelhada na cara de cada um, pela dignidade que os passeios trouxeram àquele espaço, 

pois a Pala realmente merece e as pessoas que ali vivem e a quem nos visita. Lembrou que é um dos 

espaços mais frequentados por turistas a nível do concelho e que coincide com a localização de um 

hotel cinco estrelas. Portanto, é esta satisfação das pessoas que nos motiva a todos, no sentido de 

contribuir para a criação de melhores condições de vida à nossa população, e, esse é o maior prémio 

para a Câmara. Deu os parabéns à Senhora Vereadora Célia Azevedo pela forma como também 

expressou a sua satisfação. Destacou ainda a satisfação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Ancede e Ribadouro e pela forma como ele naturalmente puxa pelas coisas, faz parte desta equipa 

e não tem uma visão redutora e pequenina, mas sim em grande, como tem esta equipa para todo o 

Concelho e da qual têm o maior orgulho em pertencer. --------------------------------------------------------------- 

 

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

fez algumas considerações sobre a interpelações apresentadas. Disse que também ele tem uma 

informação a dar, mas como foi interpelado relativamente ao mesmo assunto, dará essa mesma 

informação por sequência em função do que lhe perguntaram. Relativamente à intervenção da 

Senhora Vereadora Célia Azevedo que aqui apresentou duas felicitações, quer em relação à 

qualificação do Polidesportivo, quer ao percurso pedonal recentemente inaugurado e que como o 

Senhor Vereador José Lima referiu, assinala também aquele que é o desafio de podermos continuar. 

Disse que foi possível termos hoje ali uma obra de que todos nos devemos orgulhar e destacou que se 

dependesse só da nossa vontade, já teríamos não só chegado a Mosteirô como concretizado um 

projeto que existe e que foi apresentado no âmbito CIM, que é a intenção de criar um percurso circular 

que passa por outros Municípios, nomeadamente Marco de Canaveses, Cinfães e Resende, feito ao 

longo das margens do rio desde a Pala à Barragem de Carrapatelo e um outro da Ponte de Mosteirô 

até Resende. Mas independentemente disso, estamos a trabalhar no sentido de ver se é possível 

chegarmos a Mosteirô. Quanto à questão sobre a colocação do coberto, a Senhora Vereadora do 

Pelouro da Educação prestará esse esclarecimento. Contudo, disse que no que diz respeito ao 

polidesportivo, e conforme se deve recordar, e falado aqui mais do que uma vez, também era um 

problema por nós identificado, sendo que, se estava a analisar a forma de encontrar a melhor solução 

para dar a resposta mais adequada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Vereadora Anabela Cardoso aproveitou para dar uma informação complementar, dizendo 

que também o Polidesportivo do Centro Escolar da Eiriz, sofreu uma intervenção, tendo sido 

substituído todo o pavimento, que já estava bastante degradado, e, portanto, também esse mereceu a 

nossa atenção, porque temos que dar atenção igual a todos os agrupamentos. Relativamente à 

cobertura ou abrigo de passageiros, será construído como foi falado na altura, no prolongamento da 

entrada do Centro Escolar, situação já articulada com a direção da escola, cuja execução será feita a 

curto prazo. Entretanto, disse que lhe faria chegar o desenho do que será feito. Aproveitou ainda para 

dizer que foi solicitada à Parque Escolar autorização no sentido de se estudar uma solução para a 

cobertura entre o centro escolar e a cantina, uma das manifestações que também tem vindo a ser 

colocada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Posto isto, o Senhor Presidente prosseguiu dizendo que em relação à intervenção do Senhor Vereador 

Paulo Portela que falou sobre 8 assuntos e no que respeita à questão da participação das pessoas 

comungava da mesma opinião. Quanto aos outros assuntos, alguns já recorrentes, conforme também 

já tinha dito e por uma questão de sermos mais eficientes e eficazes, não ia acrescentar nada de novo, 

ou seja, os convites das festas concelhias já foram falados duas ou três vezes, e, como tal, está tudo 

devidamente esclarecido. Quanto aos convites da AEB, disse que era um não assunto, e por isso, não 

tinha nada acrescentar ao que já respondeu sobre este tema. Apenas lembrou que o Senhor Vereador 

quando era Presidente da AEB, nunca perguntou a quem eram entregues os convites que fazia. 

chegar à Câmara. Relativamente ao almoço promovido pela Comissão de Festas, no âmbito do 

concurso de gado, disse que o convite que lhe é dirigido, por uma questão de cortesia, também o 

permite de indicar um conjunto de pessoas a participar no evento, por isso, não é autorização, mas 

sim convite, alegando que sempre foi assim e sempre assim será, não há nada de novo. Sobre a 

devolução de IRS disse que também não percebia muito bem o que queria, a não ser que queira falar 

do assunto para se justificar melhor do seu exemplo que representava uma devolução de 1.500 € e 

que se enganou, porque efetivamente não é verdade. Quanto aos 125 € dados pelo Estado, disse que 

a Câmara é uma estrutura desconcentrada do Estado, e por isso, não foi ele que decidiu dar esse 

apoio, pelo que, não pode falar daquilo em relação ao qual não tem responsabilidade. Em relação à 

questão dos livros disse que é mais um assunto, ao qual não tem mais nada a acrescentar. Sobre os 

contactos dos Membros do Conselho Consultivo, tal como já havia dito, o que por norma, cumpre e 

não se esquece, disse que informou, via e-mail, todos os Membros do Conselho de que havia da parte 

do Senhor Vereador essa interpelação, dos quais, apenas 7 responderam que autorizavam a cedência 

dos dados, relação que lhe pode fazer chegar. Acrescentou que uns 6 ou 7 membros que não têm e-

mail, foram contactados por carta e ainda não responderam. Quanto às considerações que fez sobre o 

que dizem no café, disse que como deve compreender, não se pronunciava sobre isso. Relativamente 

à colaboração do Dr. Pinho Silva, os serviços fizeram-lhe chegar os dados solicitados aqui na reunião. 

Informou que o mesmo está a exercer funções de assessoria ao Executivo de quem depende, sendo 
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que está a dar apoio no âmbito do desafio da descentralização e transferência de competências, bem 

como em outras áreas que seja necessário. Quanto ao gabinete onde vai trabalhar, disse que não 

percebia qual o interesse, mas se lhe é assim tão relevante, informou que estava a usar o gabinete 

que utilizava quando era Vice-Presidente. A este respeito, acrescentou que são questões irrelevantes, 

porque o importante, como é evidente para o Executivo, é que faça um bom trabalho, como lhe parece 

que está a fazer. Quanto ao que referiu sobre a Green Team, designadamente sobre a entrada de um 

novo técnico, disse que o Senhor Vereador deve ter percebido mal, ou então, ele próprio se exprimiu 

mal. Na altura, o que disse foi que o Coordenador do projeto, era o seu adjunto, Prof. Rui Mendes e 

que passou a ser a Engª Dora, não se trata de um novo técnico, até porque esta já integrava a equipa, 

e, que agora, assume há um mês a esta parte, a coordenação do projeto. Quanto à equipa integrar 

outro técnico no futuro, disse que se efetivamente se verificar essa necessidade, o assunto será 

tratado. Lembrou que mais há frente, se irá discutir um assunto da ordem de trabalhos que inclui o 

mapa de pessoal e clarificando quanto a isso, disse que a Câmara tem um conjunto de desafios e 

respostas que tem que dar e o que se espera é essas respostas a dar sejam as melhores nas mais 

diversas áreas. Além disso, referiu que existe um conjunto de outros grandes desafios novos de vária 

ordem, que já o eram, mas que naturalmente são ainda mais potenciados pela descentralização de 

competências que assumimos e, por outro lado, desafios de ordem mundial, mas também desafios 

internos que têm a ver com novos equipamentos para cumprir na plenitude aquilo que foram os 

compromissos assumidos com os Baionenses, que estão escritos e contribuirão para melhorar as suas 

condições de vida. Sobre a manifestação do seu desagrado aquando da visita do Senhor Ministro 

acerca do local onde foi colocado, disse que não havia mais nada a dizer, destacando que há uma lei 

que tutela as precedências, que foi cumprida tal como acontece nas sessões de outros órgãos, como é 

o caso da Assembleia Municipal. No que diz respeito ao dérbi do próximo fim de semana, parece-lhe 

muito bem e acha que estão reunidas todas as condições para que corra tudo bem, oxalá 

independentemente do resultado todos fiquem satisfeitos. ----------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2022 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 17-12-2021 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento  

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

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

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

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

 

2. Abate de Bens Corpóreos do Património Municipal – Conhecimento  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. --------------------- 

 

3. Arquivamento do processo de inquérito 51/22 4T9BAO – Referência 90216838 – 

Departamento de investigação e Ação penal – Seção de Baião – Conhecimento  

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

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

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

4. 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 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, aceitar e 

agradecer a oferta de livros para a Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------- 

 

5. Programa Eco-Escolas – Parceria de Colaboração – 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 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 o Programa Eco-

Escolas – Parceria de Colaboração. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio financeiro extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Proteção Civil, 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 dos 

presentes, aprovar a atribuição de apoio financeiro extraordinário à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Baião. O Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da 

Proteção Civil, Filipe Fonseca, ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 

proposta, por impedimento, nos termos do CPA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Atribuição de apoio financeiro extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da proteção Civil, 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 financeiro extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Revogação da deliberação de atribuição de apoio financeiro à ACRIBAIMAR – Associação de 

Criadores de Gado Baião/Marco, destinado ao fomento da Produção Pecuária de Ovinos e 

Caprinos, referente ao ano de 2021 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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, revogar a 

deliberação de atribuição de apoio financeiro à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado 

Baião/Marco, destinado ao fomento da Produção Pecuária de Ovinos e Caprinos, referente ao ano de 

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio financeiro à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado 

Baião/Marco, destinado ao fomento da Produção Pecuária de Ovinos e Caprinos, referente 

ao ano de 2020 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 financeiro à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado Baião/Marco, 

destinado ao fomento da Produção Pecuária de Ovinos e Caprinos, referente ao ano de 2020. ----------- 

 

10.  Atribuição de apoio financeiro à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado 

Baião/Marco, destinado ao fomento da Produção Pecuária de Ovinos e Caprinos, referente 

ao ano de 2021 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 financeiro à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado Baião/Marco, 

destinado ao fomento da Produção Pecuária de Ovinos e Caprinos, referente ao ano de 2021. ----------- 
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11.  Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da iniciativa “Compre em Baião 

2022” – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o Apoio 

à Associação Empresarial de Baião para a realização da iniciativa “Compre em Baião 2022”. ------------- 

 

12.  Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Sétima Gala do 

Empresário/a do Concelho de Baião” – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 o apoio 

à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Sétima Gala do Empresário/a do Concelho 

de Baião”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Minuta de protocolo de cedência de viatura do Município à União de Freguesias de Santa 

Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, Freguesia de 

Baião (Santa Leocádia e Mesquinhata) e Freguesia do Grilo – 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 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 minuta de 

protocolo de cedência de viatura do Município à União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São 

Tomé de Covelas, Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, Freguesia de Baião (Santa Leocádia e 

Mesquinhata) e Freguesia do Grilo. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 

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

 

14.  Atribuição de Apoio Extraordinário à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil para a 

realização das Feiras Quinzenais – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por maioria com 4 votos a favor e 

2 votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a atribuição de Apoio Extraordinário à Junta 

de Freguesia de Campelo e Ovil para a realização das Feiras Quinzenais. A Câmara mais deliberou 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
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15.  Atribuição de Apoio Extraordinário à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para a 

realização das Feiras Quinzenais – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 maioria, com 4 votos a favor e 

2 votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a atribuição de Apoio Extraordinário à Junta 

de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para a realização das Feiras Quinzenais. A Câmara mais 

deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------- 

 

16.  Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Braços da 

Terra – Associação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e 

Associativismo, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XVI à presente ata. A Câmara 

ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião 

e a Braços da Terra – Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

17.  Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Cultural e recreativa de Ancede e Ribadouro – ACRAR – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Associativismo, 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Cultural e recreativa de Ancede e Ribadouro – ACRAR. ---------------------------------------------- 

 

18.  Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere 

– Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Associativismo, 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural com a Casa do Povo de Santa Marinha do 

Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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19.  Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião a Fanfarra 

S. Tiago e Zés Pereiras – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Associativismo, a qual 

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

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

aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião a Fanfarra 

S. Tiago e Zés Pereiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Plano Municipal para a Igualdade e a não Discriminação (PMIND) – 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 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 4 

votos a favor e 2 abstenções dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar o Plano Municipal para a 

Igualdade e a não Discriminação (PMIND) e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------- 

21.  Atribuição aos Titulares de Cargos Dirigente Intermédios de 2º Grau (Chefes de Divisão), de 

Despesas de representação nos termos do artigo 24º da Lei 49/2012, de 29 de Agosto – 

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 

XXI 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 aos Titulares de Cargos 

Dirigente Intermédios de 2º Grau (Chefes de Divisão), de Despesas de representação nos termos do 

artigo 24º da Lei 49/2012, de 29 de Agosto. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à 

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

22.  Regulamento de Organização dos Serviços 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 

XXII 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 4 votos a favor e 2 abstenções dos Senhores 

Vereadores do PSD, aprovar o Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Baião e 

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

23.  Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2023 – 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 
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XXIII 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 4 votos a favor e 2 votos contra dos Senhores 

Vereadores do PSD, aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2023 e 

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

Antes da votação deste assunto o Senhor Presidente da Câmara fez uma explanação sobre os pontos 

fundamentais deste importante documento estratégico. O Senhor Vereador Paulo Portela solicitou 

alguns esclarecimentos, tendo o Senhor Presidente da Câmara prestado todas as explicações. ---------- 

24.  Autorização Prévia Genérica, da Assembleia Municipal, para Assunção de Compromissos 

Plurianuais durante o ano de 2023 – 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 

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 a Autorização Prévia Genérica, da 

Assembleia Municipal, para Assunção de Compromissos Plurianuais durante o ano de 2023 e 

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

25.  Atribuição de Apoio Extraordinário às Freguesias do Concelho – Propostas 

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 

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 a Atribuição de Apoio Extraordinário às 

Freguesias do Concelho e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período inscreveu-se o Senhor Francisco Martins Loureiro Nadais, o qual expôs detalhadamente 

uma situação relacionada com a queda de um pinheiro de grande dimensão no seu terreno, já em 

março passado, aquando de uma tempestade, pertencente ao proprietário de um terreno localizado ao 

lado do seu. Referiu que desde aí, tem feito várias diligências e exposições junto da Câmara sobre o 

assunto e ainda não obteve uma resposta. Disse inclusive, que tem falado com o Coordenador da 

Proteção Civil Municipal, na Sede do Concelho e recorrido também ao Posto do Cidadão em Santa 

Marinha do Zêzere, para se informar sobre o ponto da situação do processo, continuando neste 

impasse de falta de respostas. Solicita que sejam atribuídas as respetivas responsabilidades pelos 

danos causados e que a Câmara interceda na resolução deste problema, no sentido de evitar o 

recurso aos tribunais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente ouviu com atenção a exposição do munícipe, e, disse que como deve 

compreender não tinha aqui na reunião respostas objetivas para lhe dar, no entanto, irá inteirar-se 

sobre o ponto da situação do processo e posteriormente lhe será enviada uma resposta. Disse ainda 

que, no final da reunião será recebido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro 

da Proteção Civil, onde poderá expor outros pormenores relacionados com a situação. --------------------- 

 

 

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 18H40 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 _________________________________________ 


