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ATA  N.º 02 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023 

 

Aos vinte cinco 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 11 de Janeiro de 2023, 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 cumprimentou todos os presentes, bem como todos os que dentro de 

dias, assistirão a esta reunião através das redes sociais. De seguia, deu início à reunião, abrindo as 

inscrições para o período de antes da ordem do dia. Inscreveram-se os Senhores Vereadores, Célia 

Azevedo, Anabela Cardoso, Henrique Gaspar, Paulo Portela e o Senhor Vice-Presidente da Câmara. - 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e interveio para se referir à 

recente inauguração da Biblioteca Municipal, dizendo que é mais um equipamento cujo investimento 

público foi muito significativo, e como tal, deve ser rentabilizado e dinamizado, a exemplo de outros 

equipamentos, cuja dinamização por vezes não corresponde ao expetável aquando da inauguração. 

Disse que estão preocupados, dado que, até à data ainda não lhes foi dado a perceber o plano de 

atividades para o local. Referiu que, caso assim entendam, estão disponíveis para apresentar 

sugestões, no sentido de contribuir para a dinamização dos equipamentos novos ou requalificados. 

Lembrou que aquando da visita da Senhora Ministra da Justiça ao Concelho foi abordada a vontade 

para a construção e implementação do Centro de Estudos Judiciários do Norte, pelo que, deixou o 

desafio para a possibilidade de trazer este equipamento para Baião, uma vez que este tipo de 

equipamentos são, quase sempre instalados nas grandes cidades. Depois, lembrou também que no 

programa eleitoral do PSD, constava a criação de um observatório jovem, cujo principal objetivo seria 

favorecer e manter o contacto com os jovens do Concelho, nomeadamente aqueles que, terminando o 

secundário, o seu percurso académico ou formação profissional, possam, de forma consentida e 

voluntária, dar conta das suas vontades, preocupações e inquietações relativamente ao seu futuro, 

dispondo de estratégias de carreira profissional, para monitorizar a empregabilidade dos jovens e 

melhor compreender a sua inserção no mercado de trabalho. Disse ainda que esta iniciativa pode 

permitir que os jovens percebam a visão e as necessidades das empresas do nosso concelho, além 

de possibilitar oportunidades de estágio e de emprego, por conseguinte, conseguirem fixar-se no 

nosso território. Seria importante ter aqui algumas ofertas a considerar, como por exemplo, pesquisa 

ativa de emprego, apoio na elaboração de curriculum ou cartas de motivação, preparação e apoio para 

entrevistas de emprego ou a realização de uma feira de emprego, divulgação de ofertas de emprego 

ou até fazer networking com possíveis empregadores. Desta forma, os jovens não ficavam só pelos 

festivais e um ou outro encontro casual ou pontual, porque merecem ser acompanhados de uma forma 

mais continua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os participantes na reunião e usou da 

palavra, para à semelhança do que fez a Senhora Vereadora Célia Azevedo, deixar o registo da 
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inauguração da Biblioteca Municipal António Mota, que contou com a presença do Senhor Ministro da 

Cultura, espaço que irá ser dinamizado com várias atividades para vários públicos e que está a ter 

uma afluência interessante para a sua primeira semana de funcionamento. Informou que no dia 27 de 

janeiro será retomada a cerimónia de entrega de prémios de mérito escolar, com a presença do 

Senhor Secretário de Estado da Educação, Dr. António Leite, onde serão entregues prémios de três 

anos letivos, uma vez que durante a pandemia esta cerimónia não se realizou. Depois, deixou o 

convite a todos para o Encontro Concelhio de Cantadores de Janeiras, que decorrerá no próximo dia 

28 de janeiro, sábado, às 21H30, no Mosteiro de Santo André. Disse que é mais uma iniciativa que 

puxa pelas nossas tradições. Referiu ainda que no dia 2 de fevereiro, na Biblioteca Municipal António 

Mota, vamos acolher o Seminário sobre “O Património Natural da Serra da Aboboreira”, às 14H00, 

promovido pela Associação de Municípios do Douro e Tâmega, sendo que, já estão abertas as 

inscrições para quem se quiserem inscrever no seminário que irá abordar as questões da paisagem 

protegida da Serra da Aboboreira. Informou ainda que no dia 3 de fevereiro, serão também retomados 

os ensaios do Grupo Bai’o Teatro, às 21H00, no Auditório Municipal, deixando o convite para todos 

aqueles que gostam de teatro e que se queiram associar, para aparecerem e participarem nesta 

iniciativa que é de todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar cumprimentou todos os presentes, bem como o público que irá 

acompanhar esta reunião, nos próximos dias lá em casa. Depois usou da palavra para dar conta de 

que amanhã se comemora o Dia da Educação Ambiental e nessa medida, a Câmara vai levar a efeito 

uma ação de sensibilização junto das escolas dos três agrupamentos do concelho com a distribuição 

de eco-bags, no sentido de sensibilizar os mais novos para a importância de reciclar tudo em todo o 

lado. E, tanto mais importante no âmbito do processo de Baião como destino sustentável, em que um 

dos indicadores mais baixos é exatamente a separação do lixo, daí ser uma medida de extrema 

importância, porque só sensibilizando e educando as crianças logo desde pequenas, é possível 

contribuir para que um maior número de pessoas faça a separação do lixo. ------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou os presentes na sala, bem como aqueles que 

acompanham depois lá em casa. Interveio para referir que na última Reunião de Câmara, fez uma 

intervenção no período de antes da ordem do dia, que demorou cerca de 6 minutos e 30 segundos, 

tempo que ultrapassou 1 minuto do estipulado no Regimento da Câmara. A este propósito, lembrou 

que o Senhor Presidente da Câmara utilizou 26 minutos e 29 segundos, a responder e a fazer 

comentários às suas intervenções, tempo preenchido também com um conjunto de ataques a raiar o 

pessoal e a arrogar-se no direito de selecionar os temas que o PSD deve trazer às Reuniões de 

Câmara, ou determinar como devem ser geridas as redes sociais do partido, ou ainda, lições de 

definições de conceitos de acordo com a sua vontade e necessidade. Em relação à ética republicana 

disse que o seu conceito se traduzia num governo transparente, honesto e que rejeite uma cultura de 

favores e de preferências, quanto aos ataques pessoais que lhe dirigiu, disse que ficavam com quem 
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os proferiu, por se encaixarem bem na sua forma de estar na política. Disse ainda que, não recebia 

lições de ninguém sobre seriedade e honestidade intelectual e considerou uma falta de respeito para 

com as suas intervenções. Sublinhou que não será o Senhor Presidente que definirá os termos em 

que deve desenvolver a sua ação política nem a forma de comunicar com os baionenses. Quanto às 

suas intervenções contribuírem para desinformar e afastar as pessoas, disse que se a classe política 

está como está em Portugal, não é de certeza com a sua participação de um ano e poucos meses, 

será mais pelos que estão na política há vários anos. Sobre a ameaça de se acabar com a 

transmissão online das reuniões de Câmara, disse que achava mal e discorda em absoluto, porque ao 

fazê-lo está-se a diminuir a transparência na ação camarária e a impedir que os cidadãos façam juízos 

de valor sobre a ação dos políticos que elegem para os representar. A este respeito, disse ainda que 

da parte da sua bancada não há nada a esconder, nem qualquer medo do escrutínio do povo e se se 

acabar com a transmissão das reuniões será exclusivamente da responsabilidade deste executivo 

Socialista que lidera a Autarquia. Fez ainda questão de dizer que, da sua parte seria mais fácil 

abandonar a vida política do que deixar de denunciar, perguntar e afirmar, assuntos do interesse dos 

cidadãos, porque ele próprio, enquanto cidadão, empresário e político ativo não estará nunca de 

acordo com a ameaça de limitar a informação aos baionenses. ---------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e o público que acompanha 

estas reuniões lá em casa. Usou da palavra para dar nota de algumas atividades, desde logo a 

recente inauguração da Biblioteca Municipal, um edifício que demonstra bem o que tem sido a postura 

do anterior e atual executivo, perante a requalificação daquele espaço, o qual será realmente uma 

mais-valia para a população de Baião. Informou que amanhã mesmo já será desenvolvida, naquele 

espaço uma atividade direcionada para a comunidade mais sénior que frequenta os Centros de 

Relação Comunitária das Freguesias de Viariz e de Loivos da Ribeira e Tresouras, e promovida 

através de uma parceria entre o Município de Baião e a Fundação Eça de Queiroz, nomeadamente 

naquilo que tem a ver com a residência literária e o facto de estar neste momento um escritor instalado 

na Fundação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

sobre as apreciações que fez, disse que concorda com algumas e outras não. Desde logo, começou 

por dizer que gostou muito de a ver na inauguração da Biblioteca Municipal, tomando a ausência do 

Senhor Vereador Paulo Portela como consentânea com a postura que em tempos assumiu em relação 

à realização desta obra, tendo-lhe sido dito pelo próprio que se devia ao facto de nesse dia não se 

encontrar em Baião. O Senhor Presidente prosseguiu a sua intervenção dizendo que ficou satisfeito 

com essa evolução positiva, o que denota, que hoje, já se importam com a resposta a dar por aquele 

equipamento, dado que, em tempos, como todos se devem recordar, o Senhor Vereador Paulo Portela 

não concordava com a realização desta obra, alegando que não se justificava aquele investimento. 
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Disse ainda que da sua parte, como é natural, estará como sempre disponível para sugestões não só 

da Biblioteca, como em relação a todas as outras áreas de ação do executivo. Referiu que é verdade 

que os Senhores Vereadores têm obrigação mais até do que outros, de conhecerem os programas. 

Por isso, à medida que as atividades forem definidas, ser-lhes-á dado conhecimento, até porque 

quanto mais não seja, de 15 em 15 dias, todos nos encontramos nestas reuniões, e, caso haja uma ou 

outra coisa que precisem de saber, com certeza terão conhecimento. Quanto aos equipamentos que 

não estão a ser devidamente dinamizados, pediu para concretizar e dizer quais são e como é que 

poderiam ser rentabilizados. Lembrou que o orçamento para 2023 foi aprovado há 2 meses e os 

Senhores Vereadores, quer aqui na Câmara, quer na Assembleia Municipal, quer ainda 

presencialmente ou por escrito, não fizeram chegar qualquer sugestão para a elaboração desse 

documento, mesmo tendo sido alertados várias vezes para o fazerem, na altura em que se prevê tudo 

o que se vai fazer, bem como o envelope financeiro que lhe dá suporte. Quanto ao desafio sobre o 

Centro de Estudos Judiciários à Senhora Ministra da Justiça, disse que foi exatamente o que fez 

aquando da sua visita e até chegou a apresentar algumas soluções. Acrescentou que, já na altura lhe 

foi dito que não seria fácil, sendo que, mais recentemente teve conhecimento de que terá sido indicado 

o Município de Vila do Conde, para acolher aquela estrutura. Em relação à questão do Observatório, 

disse que apesar de não ter esse nome, as respostas que aqui elencou já são dadas através do 

Pelouro da Juventude e do Gabinete de Inserção Profissional. Inclusive, enumerou algumas iniciativas 

que serão implementadas este ano, nomeadamente uma ação com os finalistas do Secundário que 

vão entrar na Universidade, exatamente para haver esse mesmo follow up e integração. Além disso, 

como forma de se perceber para onde vão e quais são as suas pretensões e expectativas, 

complementando assim muito daquilo que é o trabalho que se faz ao nível do Conselho Municipal da 

Juventude. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, lembrou que o Regimento 

da Câmara que foi aqui aprovado por unanimidade, tem regras que concordando ou não com elas, têm 

que ser cumpridas, nomeadamente os tempos de intervenção que decorrem de enquadramento legal 

à elaboração do respetivo regimento. Lembrou-o de que durante mais de um ano, se falou deste 

assunto, tendo-lhe sido dada sempre a possibilidade de falar, chegando a haver reuniões com a 

duração de mais de 6 horas. Apesar de durante muito tempo ter sido condescendente com o Senhor 

Vereador, que é o que mais “abusa” da prerrogativa de usar mais tempo, há cerca de meio ano, a esta 

parte, foi avisando para o cumprimento das regras do regimento. Mesmo assim, o Senhor Vereador 

continuou com o registo de sempre, faz a pergunta, é-lhe dada a resposta e depois volta a retorquir 

sobre a mesma, chegando, por vezes, a sair de um registo que deve ser pessoal e institucional, para 

utilizar um registo de populismo demagógico. Portanto, tem tido uma péssima prestação naquilo que 

deveria ser o seu propósito, de aproximar as pessoas da vida política, porque com a sua atitude de 

pseudotransparência, não é transparente porque é populista. É verdade que lhe disse que era 

intelectualmente desonesto, contudo, fez questão de explicar o conceito, dando-lhe até o exemplo do 

urbanismo, em que participou na visita, fez perguntas, obteve respostas, e, depois, porque isso não 

lhe agrada, não teve a hombridade, a clareza, a lealdade e a transparência, de publicar as respostas 
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que obteve, no sentido de informar e esclarecer as pessoas. Prossegue com um comportamento de 

alimentar a confusão, com esta teoria da conspiração de meter tudo no mesmo saco, chamando os 

Senhores Vereadores de incompetentes, incluindo o Presidente porque os levou na sua lista, achando 

que se calhar, o único competente aqui dentro é o Senhor Vereador. Continua com a mesma 

estratégia de chegar aqui, descarregar as perguntas que já fez várias vezes e às quais lhe foram 

dadas as mesmas respostas. Por isso, não se pode continuar aqui a falar sempre sobre as mesmas 

coisas, ainda que, hoje tenha lido um documento escrito, para dizer exatamente aquilo que quer, mas 

é mais do mesmo e não se está a contribuir para que as pessoas gostem mais da política e dos 

políticos, pelo contrário, acaba por cansar as pessoas, levando-as a um maior afastamento e 

desinteresse pela politica. Sublinhou que continuando com este comportamento de lançar pólvora 

seca e uma suspeição generalizada, como fez na última reunião, o que é gravíssimo, e, neste sentido, 

a transmissão destas reuniões terá que ser bem ponderada. Relembrou mais uma vez, de que, 

quando em relação a algum assunto achar que está a incumprir, ou a cometer alguma irregularidade 

ou ilegalidade, tem a obrigação e o dever de ir para as instâncias próprias e agir em conformidade, 

porque se não o fizer, é conivente. Lembrou-o de que este executivo tem estado a cumprir na 

plenitude os compromissos assumidos com a população que o elegeu com mais de 60%, em que no 

último mandato foram cumpridos 99% dos compromissos, isso é a confiança que lhe tem sido dada. 

Por isso, não se pode aceitar os comportamentos e atitudes que tem tido, para não deixar arrastar 

este órgão e a sua dignidade para discussões, por vezes para níveis tão rasteirinhos, que sim, esses 

contribuem para afastar as pessoas e contraria os objetivos destas transmissões, que visam uma 

maior proximidade com os cidadãos e da ação do Executivo. Disse mais uma vez, que se deve 

repensar se estamos ou não a contribuir com estas transmissões para criar essa imagem negativa. 

Por fim, perguntou à Senhora Vereadora Célia Azevedo se pretendia concretizar quais são as 

situações de equipamentos que poderiam estar a ser melhor rentabilizados. ----------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora disse que traria na próxima reunião essa relação. Disse ainda que há outros, 

mas exemplificou o caso dos albergues que se desconhece a sua atividade. ----------------------------------- 

 

O Senhor Presidente aproveitou para dizer à Senhora Vereadora que mais do que dizer o que se 

acha, é importante perceber qual é a filosofia da existência de cada equipamento, para depois poder 

adequar as sugestões a fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela pediu para intervir em defesa da honra. -------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente disse que não ofendeu a sua honra, apenas fez algumas constatações e 

considerações sobre o que tem sido o seu comportamento nas Reuniões de Câmara. ---------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Adesão à Associação de Direito Privado – Douro, Tâmega e Sousa, INVEST, no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – 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, aprovar a Adesão à Associação de Direito Privado – 

Douro, Tâmega e Sousa, INVEST, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. A 

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

 

2. Procedimento de concurso público da empreitada de Beneficiação da E.N. 304-3, entre 

Teixeira e Teixeiró (32+030) e Santa Marinha do Zêzere (48+095) – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento de concurso público da 

empreitada de Beneficiação da E.N. 304-3, entre Teixeira e Teixeiró (32+030) e Santa Marinha do 

Zêzere (48+095). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Normas de funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família do Ensino Pré-

Escolar (AAAF) e da Componente de Apoio à Família do 1º Ciclo do Ensino Básico (CAF), no 

período das interrupções letivas (Ano Letivo 2022/2023) – 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 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 as normas de 

funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família do Ensino Pré-Escolar (AAAF) e da 

Componente de Apoio à Família do 1º Ciclo do Ensino Básico (CAF), no período das interrupções 

letivas (Ano Letivo 2022/2023). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Associação Danças e Cantares de Gestaçô 

– 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 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, 
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aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural com a Associação Danças e Cantares de 

Gestaçô. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Baião e a 

Associação de Artes Marciais – EKA Baião – 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, 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 

minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Baião e a 

Associação de Artes Marciais – EKA Baião. ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Minuta de modificação do contrato inter-administrativo de delegação de competências no 

domínio dos transportes escolares – Freguesia de Campelo e Ovil, Freguesia de Santa Cruz 

do Douro e São Tomé de Covelas e Freguesia de Viariz – 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 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 minuta de modificação 

do contrato inter-administrativo de delegação de competências no domínio dos transportes escolares 

com a Freguesia de Campelo e Ovil, Freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas e 

Freguesia de Viariz. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------- 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 01/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 01/2023. 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 02/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 02/2023. 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 03/2023 – 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 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 03/2023. 

 

10.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 04/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 04/2023. 

 

11.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 05/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 05/2023. 

  

12.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 06/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 06/2023. 

 

13.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 07/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 07/2023. 

 

14.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 08/2023 – 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 XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 
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depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade 

aprovar a proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 08/2023. 

 

15.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 09/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 09/2023. 

 

16.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 10/2023 – 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 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 10/2023. 

 

17.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 11/2023 – 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 proposta de atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo Nº 11/2023. 

 

18.  Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Baião – Proposta Nº 8 dos 

Vereadores do PPD/PSD  

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

Excelentíssimo Senhores Vereadores do PPD/PSD, 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 proposta Nº8 de 

Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Baião, apresentada pelos Senhores vereadores do 

PPD/PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19.  Autorização para Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis – Pedido Nº 1/2023 – 

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 

XIX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para Aumento Temporário 

dos Fundos Disponíveis – Pedido Nº 1/2023. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

20.  Declaração dos Compromissos Plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2022 – Proposta  

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

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

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 a Declaração dos Compromissos 

Plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2022 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------- 

 

21.  Declaração dos Pagamentos e Recebimentos em Atraso existentes a 31 de Dezembro de 

2022 – Proposta  

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

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

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 Declaração dos Pagamentos e 

Recebimentos em Atraso existentes a 31 de dezembro de 2022 e submeter o assunto à Assembleia 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período inscreveram-se os Senhores Névio Emanuel Silva, José Fernando Pereira e Manuel 

Almeida Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

O Senhor Névio Emanuel Silva cumprimentou todos os presentes, deu os parabéns ao executivo pelo 

trabalho desenvolvido. Depois interveio para dizer que é diretor da Associação Braços da Terra que há 

cinco anos tem feito  um trabalho de interesse público junto da comunidade e apenas teve um apoio 

de 1.500 Euros, pelo solicitou a atribuição de mais apoios para desenvolver mais e melhor a sua 

atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Fernando Pereira, prescindiu do seu tempo de intervenção. ------------------------------------ 

O Senhor Manuel Almeida Gomes cumprimentou todos os presentes e interveio para em seu nome 

dos vendedores da feira semanal dos produtos locais no Jardim das Tílias, solicitar melhores 

condições para aquele espaço, uma vez que antes lhes tinha sido disponibilizado um abrigo coberto e 

agora apenas dispõem de uns guarda-sóis em muito mau estado, o que tem dificultado a presença dos 

vendedores, atendendo ao mau tempo e às baixas temperaturas que se têm sentido nos últimos 

tempos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à primeira intervenção, o Senhor Presidente da Câmara disse que as atribuições dos 

subsídios anuais às associações obedecem a critérios, nomeadamente a apresentação de 

candidaturas munidas dos respetivos planos de atividades a desenvolver por cada uma das 
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associações. Mas no fim da reunião podia esclarecer melhor o assunto com o Senhor Vereador do 

pelouro do Associativismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à segunda intervenção concordou com o que o munícipe expôs e remeteu a explicação 

sobre o assunto para o Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos. ----------------------------- 

O Senhor Vereador José Lima, explicou que as condições efetivamente não são as melhores, mas que 

o problema está a ser resolvido, dado que a Câmara adquiriu uma tenda com 30 m2 para esse efeito e 

se correr bem, até já poderão usufruiu do equipamento no próximo sábado. ------------------------------------ 

 

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 16H15 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 _________________________________________ 


