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ATA  N.º 01 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2023 

 

Aos onze dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e três, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira e os Exmos. Membros da Câmara: ---------------------------------------------------------------------- 

Paulo Adriano Guedes Portela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------- 

Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

Participou ainda nesta reunião, o Senhor Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos 

Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo. ---------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 27 de Dezembro de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por não ter 
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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 deu início a esta reunião cumprimentando todos os presentes e os 

que assistirão a esta reunião através das redes sociais dentro de dias. De seguia, abriu as inscrições 

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

 

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

o registo e agradecer aos grupos que na Noite de Reis se deslocaram à Autarquia para recuperar uma 

das nossas tradições que foi interrompida pela pandemia. Disse que é sempre bom mantermos as 

tradições e as nossas culturas. Depois deixou aqui um convite a todos para a inauguração da 

Biblioteca Municipal de Baião, que será no próximo sábado, às 12H00, com a presença do Senhor 

Ministro da Cultura, um espaço renovado que dignifica o Concelho de Baião e que certamente será um 

espaço de atracão e dinamização cultural do Município. Terminou deixando a informação de que com 

a recente entrada de colaboradores na autarquia, ficou completo o rácio de colaboradores em todos os 

Agrupamentos Escolares, tendo inclusive mais colaboradores do que aqueles que prevê o rácio do 

Ministério da Educação, apesar de, neste momento dez colaboradores dos agrupamentos se 

encontrarem de baixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e os que assistem lá em casa, 

desejando a todos um bom ano de 2023. Interveio para deixar o registo de que também veem com 

agrado a iniciativa do Cantar dos Reis, como forma de não acabarem as nossas tradições e como tal 

deve ser uma atividade a continuar. Disse também que lhes chegou ao conhecimento de que no 

Auditório Municipal terá havido alguma infiltração de água e como ainda não tiveram oportunidade de 

ir ao local, perguntou se isso corresponde à verdade, uma vez que aquele edifício foi intervencionado 

à relativamente pouco tempo. Depois, em relação à hasta pública da venda do edifício do Antigo 

Grémio de Eiriz, e dado que depois da anulação do primeiro procedimento, foi aberto um segundo, 

solicitou informação sobre o ponto da situação deste assunto. Perguntou também qual a razão da 

desmontagem da primeira tenda na Praça Eça de Queiroz para a Passagem de Ano e posterior 

montagem de uma segunda para o espetáculo do dia 7 de janeiro. ----------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes, bem como os que assistirão a 

esta reunião lá em casa, desejando a todos um Feliz Ano de 2023. De seguida, abordou um tema que 

já referiu em reuniões anteriores sobre a aquisição das instalações da Cooperativa Fonte do Mel. 

Disse que foi abordado por um empresário da direção de uma instituição, o qual o informou de que em 

princípio este Executivo já sabia das negociações há mais tempo e que inclusive já tinha sido tomada 
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a decisão, antes ainda da sua primeira pergunta sobre o assunto aqui numa Reunião de Câmara. 

Tendo na altura o Senhor Presidente dito que o Executivo não tinha compromisso com aquela 

entidade, disse que quer acreditar nas suas palavras aquando da primeira abordagem sobre o 

assunto. Deu conta também de uma conversa que teve quando ainda era presidente da AEB com uma 

pessoa ligada àquela entidade, onde manifestou interesse em que essas instalações fossem cedidas, 

vendidas, alugadas ou outro tipo de relação à AEB. Tendo sido na altura informado de que em caso de 

venda, o valor seria entre 90 e 100 mil euros, porque era o valor das dividas dessa instituição a 

diretores e outros, o que na altura a Direção da AEB achou um valor absurdo, e por isso, não valia a 

pena se meter nesse negócio. Disse também que, queria deixar aqui bem claro, que se esta Câmara 

adquirir as instalações e impedir que outros as possam comprar, estando a venda no mercado, está a 

impedir a livre concorrência e, portanto, a beneficiar a instituição e os seus diretores. Acrescentou 

ainda que, pelo que tem ouvido e os valores que estão envolvidos, não é nada mais do que pagar as 

dividas todas da instituição que quase na totalidade pertence a diretores que na sua maioria são do 

PS, que lá estão há anos, e que, bem ou mal, geriram aquela entidade. Referiu que não tem nada a 

ver com a instituição, mas tem a ver com esta Câmara, se por acaso pagar um valor acima do 

mercado para que as dividas sejam saldadas. Disse que tem quase a certeza que se o Dr. José Luís 

Carneiro fosse Presidente da Câmara, esse negócio não seria feito. Depois, deixou um conselho aos 

diretores das Associações e IPSS’s deste Concelho, para não estarem preocupados em gerir bem 

financeiramente as suas instituições, podem fazer dividas, obras, compras, criem empregos, porque 

depois se não tiverem forma de resolver o problema a nível financeiro, basta ter um imóvel, vende-lo à 

Câmara e a solução está resolvida. Alertou ainda para o facto de não haver capacidade financeira 

para ajudar uma associação a remodelar o seu piso sintético, ou outra a colocar um piso sintético 

novo, ou até, ajudar uma instituição que tem salários em atraso, mas há dinheiro para comprar estas 

instalações. Considerou esta situação eticamente reprovável e numa altura em que se fala tanto de 

ética republicana, as pessoas percebem que politicamente não é correto e deixa muito a desejar. ------- 

 

Nesta altura, o Senhor Presidente da Câmara alertou o Senhor Vereador de que já havia ultrapassado 

o seu tempo em 20%, do estipulado no Regimento Municipal. ------------------------------------------------------ 

 

De seguida, o Senhor Vereador Paulo Portela disse que, um dia destes ia arranjar um relógio para 

contar o tempo, situação que o Senhor Presidente tanto reclamou, há uns anos na Assembleia 

Municipal. Prosseguindo, disse para terminar, que na última Reunião de Câmara, tinha levado os 

Membros do Executivo a visitar o urbanismo, o que agradecem, agora deixou o desafio, para uma 

outra visita aos gabinetes dos Técnicos, no sentido de melhor se perceber os problemas efetivos 

daquele serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Relativamente ao tempo ultrapassado pelo Senhor Vereador, o Senhor Presidente disse que ele 

próprio sabe bem as razões desse alerta, porque durante um ano usou e abusou dessa faculdade e da 
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condescendência do Executivo, para que isso acontecesse, pelo que, a partir de agora o Regimento 

passará a ser cumprido, conforme já o avisou por várias vezes. ---------------------------------------------------- 

 

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

reuniões lá em casa. Interveio para fazer o ponto da situação sobre as más condições climatéricas que 

se fizeram sentir nos últimos dias, nomeadamente a ocorrência de algumas situações de derrocadas e 

desabamentos de taludes e muros de suporte. Os levantamentos feitos pelos serviços reportam 18 

situações, sendo que, a que criou maior transtorno à população prendeu-se com a necessidade de 

interromper a circulação da via que liga a Freguesia de Teixeira e Teixeiró a Mesão Frio. Disse que foi 

efetuada visita ao local em conjunto com os serviços Municipais de Mesão Frio tendo-se chegado ao 

entendimento da interrupção da circulação durante o último fim de semana. Informou ainda que esta 

situação foi provocada pela obstrução de uma conduta de água localizada em Mesão Frio, a situação 

foi reposta no final da tarde de ontem. Depois, deixou o registo sobre o início de funções do Comando 

Sub-Regional da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, na Casa de Chavães, às 

00H00 do dia 1 de janeiro de 2023. Referiu que esta entidade dará resposta a toda a Comunidade 

Intermunicipal e estando localizada no Concelho, houve a oportunidade de poder acompanhar o que 

foi o início de funções daqueles serviços. Fez também uma referência à Reunião do Conselho 

Municipal da Juventude, que decorreu no final do ano de 2022, para a qual foram convidados os 

jovens que estiveram envolvidos mo projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem de 2021, no 

sentido de lhes ser apresentada a localização do seu projeto, que ficará englobado no futuro Parque 

Urbano do Centro da Vila. Disse ainda que apesar de se terem verificado algumas ausências, as 

forças partidárias municipais fizeram-se representar na reunião. --------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e aproveitou para desejar a todos um 

bom ano de 2023, que iniciou com muita chuva e com temperaturas abaixo do normal. Usou da 

palavra para dizer que não foi possível realizar a Festa de Passagem de Ano, prevista para o dia 31 de 

Dezembro, na Praça Eça de Queiroz, devido ao alerta vermelho da Proteção Civil, para todo o Norte 

do País. Mediante esta adversidade o evento foi cancelado no dia 31, não obstante, deixou um 

agradecimento a todos os intervenientes, nomeadamente ao grupo Toca e Dança, ao DJ, à empresa 

do fogo de artifício e a todos que de uma forma ou outra colaboraram ou estiveram ligados a esta 

iniciativa, que por essa razão, veio a realizar-se uma semana depois. Lembrou que, apesar de todos 

os alertas, no dia 31 não se verificaram grandes problemas com a chuva e com o vento, se calhar no 

dia 7 até choveu mais, contudo, correu tudo muito bem e sem incidentes, o comércio trabalhou e os 

empresários ligados à restauração trabalharam muito bem, o que é ótimo, para uma atividade com 

potencial, realizada pela primeira vez na Vila de Baião, que será certamente para continuar. -------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores e fez algumas 

considerações sobre as mesmas. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo 
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sobre as questões que levantou, nomeadamente a infiltração de água no Auditório Municipal, disse 

que não tinha ideia, contudo, trata-se de uma obra recente, em que o empreiteiro presta uma caução e 

estando dentro da garantia, naturalmente alguma anomalia que se verifique, será resolvida por essa 

via. Quanto ao ponto da situação da nova hasta pública referente à venda das antigas instalações do 

Grémio de Eiriz, disse que não tinha conhecimentos para poder dar esse esclarecimento, porém pediu 

ao Senhor Chefe de Divisão, Dr. Azeredo, prestar essa informação. ---------------------------------------------- 

 

O Senhor Chefe de Divisão informou que como é do conhecimento de todos, o processo inicial da 

hasta pública foi anulado, pelo que, haverá um novo procedimento cujo timing ainda não está definido 

para a sua execução, pelo que, o processo tramitará naturalmente no sentido de resolver a situação. -- 

 

O Senhor Presidente retomou a sua intervenção, dizendo que em relação ao assunto abordado pela 

Senhora Vereadora Célia Azevedo, sobre a montagem e desmontagem da tenda da festa de 

passagem de ano, também ele perguntou a razão do sucedido, tendo sido informado que aquele 

equipamento já estava alugado, na semana seguinte, para outra iniciativa, em que, as dimensões da 

mesma para o espaço teriam que ser obrigatoriamente as da tenda inicialmente montada. A empresa 

teve então necessidade de proceder ao levantamento da tenda e colocar uma outra, que por acaso até 

era maior. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela sobre a aquisição das 

instalações da Fonte do Mel, disse que o que lhe disse quando abordou o assunto pela primeira vez, 

era efetivamente verdade e na altura não tinha nada para dizer, tanto que no início da reunião seguinte 

informou o Executivo dos desenvolvimentos que tinham havido e que naquela altura desconhecia, em 

relação à referida aquisição. Depois, deu uma breve explicação da razão da aquisição daquele 

espaço, nomeadamente a necessidade de encontrar soluções para as valências que existiam na Casa 

de Chavães, que depois da sua disponibilização para a instalação do Comando Sub-Regional da 

Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, ficaram sem espaço para a sua continuidade. 

Referiu que o Município andou à procura de alguns espaços, mas não havia nada em concreto. 

Tendo-se chegado a bom porto nas negociações, a Câmara adquiriu então aquelas instalações pelo 

valor de cento e quarenta e nove mil quinhentos euros, já fez a escritura, e, portanto, está resolvido. 

Quanto ao que o Senhor Vereador referiu sobre os contactos que fez enquanto ainda era Presidente 

da AEB, com algum colaborador  ou dirigente sobre as dividas, disse que como deve compreender, 

não se mete nisso e muito menos naquilo que são as considerações que faz no sentido de querer 

arrastar qualquer decisão da Câmara para outras leituras, que não é nada mais nem menos, do que 

tem vindo a fazer nos últimos tempos, alinhado à sua estratégia, enveredando por um discurso mais 

populista e demagógico e, por isso, também mais perigoso, entendendo que por essa via, poderá 

atingir melhor o seu propósito. Lembrou-o de que, um dos problemas da nossa sociedade, da 

democracia e do Estado, é precisamente a forma como, a partir de determinados assuntos, nós 

fazemos determinadas leituras da realidade. Lamentou profundamente quando refere que isto é para 

pagar dividas aos dirigentes que são do Partido Socialista, sendo que, estas palavras ficam com quem 
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as diz, depois de ter falado em ética republicana, quando se calhar não tem bem a ideia do que é o 

conceito. Falou-lhe ainda sobre a honestidade intelectual, que também está muito ligado ao conceito 

de ética republicana, que acha que o Senhor Vereador não tem. Explicando que é o tipo de registo que 

faz ao trazer determinados assuntos para uma conversa rasteirinha que em nada enobrece o Órgão 

que aqui todos representam, como foi o caso de há um mês atrás, aqui ter tratado os Senhores 

Vereadores todos de incompetentes, tentando remediar com  “politicamente incompetentes”. Lembrou 

ainda, que quando se decidiu avançar com a transmissão das reuniões, era com o objetivo de permitir 

uma maior proximidade com os cidadãos, quando depois, as conversas que o Senhor Vereador tem 

trazido ultimamente não contribuem em nada para essa proximidade. A forma como coloca estas 

questões sempre numa perspetiva de denegrir, de lançar a suspeição, de pseudotransparência ou 

pseudomoralidade, não lhe reconhecem menos nem mais autoridade do que nenhum dos que aqui 

estão, para lhes dar lições de moral. Ou, então, quando traz aqui assuntos de forma recorrente, 

sempre aquela história de tentar criar desgaste, o que não cumpre em nada aquilo que é o propósito 

destas transmissões, que é exatamente a aproximação das pessoas e perceberem que estamos aqui 

a decidir coisas que têm a ver com as suas vidas e que lhes importam. Essa conversa que o Senhor 

Vereador traz para as reuniões, a maior parte das vezes é conversa da treta que não contribui nada 

para isso, e, portanto, será necessário ponderar muito bem se se deverá continuar a ter estas 

transmissões. Depois vem falar de ética republicana, quando o Senhor Vereador é a antítese disso 

mesmo, é desonesto intelectualmente e explicou o conceito, para não haver dúvidas. Disse que lhe 

tem respondido a todas as perguntas que faz, quer aqui na reunião, quer por escrito, porque quem não 

deve não teme e o que se esperava da oposição é que ajudasse o Executivo, tanto mais que ao longo 

do último ano têm votado mais de 90% das propostas a favor, quando depois, traz para a discussão 

estas conversas que não interessam a ninguém. E, portanto, se e quando tiver dúvidas de alguma 

coisa que está mal, deve fazê-lo por escrito, tal como já lhe tem dito várias vezes, lembrando que tem 

essa obrigação, porque dispõe de um conjunto de mecanismos para os usar junto das respetivas 

instâncias. Disse ainda, que relativamente aos assuntos que traz para a discussão nestas reuniões, 

depois só escreve o que lhe dá jeito em relação a esses mesmos assuntos, isso é ser intelectualmente 

desonesto e não contribui em nada para o clima de democracia pelo qual todos aqui pugnamos. 

Referiu-se ao Dr. José Luis Carneiro, sendo curioso a forma como o evoca aqui, como grande autarca, 

grande governante, grande homem, quando em tempos, antes de ir embora da Câmara, o acusou de 

só fazer propagando durante os anos que cá esteve. Depois, sobre a questão de haver dinheiro para a 

compra atrás referida e não haver para a colocação e substituição de pisos sintéticos em 

determinadas associações, lembrou o Senhor Vereador de como se faz um orçamento municipal, com 

uma série de rubricas, pelo que o dinheiro que vai para a aquisição de um prédio, não é o mesmo que 

vai para a eventual colocação de piso sintético, ou para, as refeições e transportes escolares, uma 

coisa não tem nada a ver com a outra. Sublinhou que a grande preocupação deste Executivo é 

cumprir como os compromissos que tem com os baionenses e não alimentar as suas conversas que 

espremidas dão zero e não interessam a ninguém, apenas interessam ao Senhor Vereador, porque 
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não tem mais nada onde atacar. O seu papel seria ver se o executivo cumpre ou não e apresentar um 

conjunto de propostas que se enquadrassem dentro dos 9 eixos de desenvolvimento que foram 

apresentados à população, para ajudar a se poder fazer ainda melhor. E, até sugeriu que podiam ir 

mais além, partindo de algumas propostas interessantes que tinham e dizer: “nós não ganhamos, mas 

temos aqui uma boa ideia e até temos bons contactos”, como foi o exemplo do Senhor da Microsoft 

que trouxe a Baião para se instalar cá, e depois o resultado é zero, deixando-lhe esse desafio, para o 

qual o Executivo está aberto. Quanto à visita aos serviços técnicos do urbanismo, disse que tinha 

muito gosto em levá-lo no fim da reunião ao urbanismo, sem rede e às áreas que quiser. Ainda em 

relação à ética republicana que aqui falou, disse que achou que o Senhor Vereador é profundamente 

desonesto intelectualmente, pois em relação à última visita ao urbanismo, em que se procurou 

esclarecer a verdade, mesmo que às vezes não estejamos muito de acordo com ela. E, a prova disso, 

é que o Senhor teve a oportunidade de aquando dessa visita, perguntar e esclarecer as suas dúvidas 

acerca do problema do urbanismo, acenando com a cabeça, mostrando que compreendia e estava a 

perceber. Mas, depois, foi escrever sem se referir às informações que obteve dos serviços, porque 

também tinha essa obrigação de esclarecer as pessoas sobre a verdade dos factos, em relação às 

responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo, e apenas se referiu exatamente ao que 

falou aqui na reunião, isso é desonestidade intelectual. Sublinhou que estas suas performances aqui 

nas reuniões, não contribuem em nada para a aproximação das pessoas, da política e dos políticos, 

porque fica a ideia de que são todos os charlatões. Lembrou-o ainda que até há uns tempos colocava 

no site do PSD o link da reunião toda, hoje já não faz isso, apenas coloca a parte respeitante às suas 

intervenções, isto é ser desonesto intelectualmente e não contribui para que as pessoas fiquem a 

perceber a plenitude da forma como os assuntos são discutidos. Por isso, disse ao Senhor Vereador 

que ele não quer transparência nenhuma, nem que as pessoas fiquem informadas, e, como tal, é 

preciso refletir muito profundamente sobre aquilo que nós aqui estamos a fazer e no modo como o 

estamos a fazer. Estas atitudes que tem tido, dão uma imagem péssima daquilo que deve ser a 

discussão, elevada sobre conteúdos e coisas concretas, ouvindo a opinião de um e outro lado. Apelou, 

mais uma vez que, para não termos mais discussões deste género, porque ninguém dá lições de 

moral a ninguém, será exigido aquilo que é absolutamente regimental, estando assim sempre todos 

salvaguardados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela pediu para intervir em defesa da honra, quando lhe foi dito que era 

desonesto intelectualmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente disse que não ofendeu a sua honra, referiu efetivamente que era desonesto 

intelectualmente, mas explicou o conceito e a razão de o ter dito, nomeadamente em relação ao 

assunto, que se queria esclarecer no sentido da verdade sobre o urbanismo. --------------------------------- 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Atos de deferimento do alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 

comercial - Pinto & Costa, Serviços de Restauração, Lda. – Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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, ratificar os atos de deferimento do alargamento de 

horário de funcionamento de estabelecimento comercial - Pinto & Costa, Serviços de Restauração, 

Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Ato de deferimento do alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 

comercial na noite de Passagem de Ano – Falésia Sedutora Unipessoal, Lda. – Ratificação – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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, ratificar o ato de deferimento do alargamento de 

horário de funcionamento de estabelecimento comercial na noite de Passagem de Ano – Falésia 

Sedutora Unipessoal, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Adesão do Município de Baião ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão do Município de 

Baião ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---- 

 

4. Adesão do Município de Baião ao GSTC – GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL – 

Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão do Município de 

Baião ao GSTC – GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL e submeter o assunto à Assembleia 

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

 

5. Participação do Município de Baião no programa ECOXXI da Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE) – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de participação do Município de 

Baião no programa ECOXXI da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). -------------------------------- 

 

6. Atribuição de Denominação a Equipamento Municipal: “Biblioteca Municipal António Mota” 

– Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de denominação a 

Equipamento Municipal: “Biblioteca Municipal António Mota”. ------------------------------------------------------ 

 

7. Notificação por carta registada com AR do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel – 

Unidade Orgânica 1 (Processo: 85/22.9BEPNF-A) – 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 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

ENCERRAMENTO 

 

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

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

  

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


