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ATA  N.º 03 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

Aos oito dias do mês de Fevereiro 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Maria Olivia da Conceição Cabral Mendes -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ausências: Vereadora Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo, por motivos de ordem de 

saúde de um familiar, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ------------------------------------ 

 

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

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

 

Pelas 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 25 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 a Senhora Vereadora Maria Olivia da Conceição Cabral 

Mendes, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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,  

Anabela Cardoso, Olivia Mendes, Vice-Presidente da Câmara, Paulo Portela, Henrique Gaspar Ribeiro 

e José Lima. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

registo sobre algumas atividades que decorreram no âmbito dos seus pelouros desde a última 

Reunião de Câmara, desde logo, no dia 27 de Janeiro, a cerimónia de entrega de Prémios de Mérito 

Escolar e Cidadania, a 41 alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário, dos três Agrupamentos Escolares 

de Baião, uma cerimónia que esteve interrompida durante os últimos dois anos devido à pandemia e 

agora retomada, a qual contou com a presença do Senhor Secretário de Estado da Educação, o Dr. 

António Leite. Depois, no dia 28 de janeiro, o tradicional Encontro Concelhia de Cantadores de 

Janeiras, no Mosteiro de Santo André de Ancede, no qual participaram 17 grupos vindos de todas as 

freguesias do concelho e que encheu a tenda do Mosteiro com o público a assistir. Disse que era 

importante continuar a preservar esta tradição, porque é um encontro que nos honra a todos. No dia 

26 de Fevereiro, na Biblioteca Municipal António Mota, decorreu a assinatura de um protocolo de 

colaboração entre a Câmara Municipal e o Turismo de Portugal , no sentido de  desenvolver aqui no 

concelho, um conjunto de formações no âmbito do Programa Formação mais próxima para 

Operadores Turísticos e baseado nos quatro pilares do Destino Turístico Sustentável de Baião. 

Informou ainda que a Câmara está a desenvolver com os Senhores Presidentes de Junta, uma 

estratégia para trabalhar o BUPI, de forma a fazer com que as pessoas aproveitem esta oportunidade 

para registar os seus terrenos, visto que este registo até junho será gratuitamente, daí que seria 

importante que as pessoas aproveitassem para fazer um registo das suas propriedades. Por último, 

deixou aqui o convite para duas iniciativas, nomeadamente, no sábado, o espetáculo Stand Down, 

com o ator Ângelo Fraga, às 21H00, no Auditório Municipal e no dia 20 de fevereiro, na Biblioteca 

Municipal, o Atelier de Carnaval para crianças entre os 6 e os 12 anos. ------------------------------------------ 

 

Senhora Vereadora Maria Olívia Mendes cumprimentou todos os presentes e usou da palavra só para 

informar que cedia o tempo de intervenção a que tem direito ao Senhor Vereador Paulo Portela. -------- 
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O Senhor Vice-Presidente cumprimentou os presentes e quem acompanha estas reuniões lá em casa 

e interveio para informar que teve a oportunidade de acompanhar o Senhor Presidente da Câmara na 

visita efetuada à Senhora Ministra da Habitação, para uma reunião de trabalho, na qual foram 

analisados alguns assuntos relacionados com a dificuldade e necessidade da melhoria da Habitação, 

uma troca de ideias e opiniões enriquecedora, que permitiu afinar aquilo que tem sido a ação do 

Município relativamente à Estratégia Local de Habitação. Relembrou, que a estratégia está 

direcionada não só para o Município, mas também para os beneficiários diretos e o terceiro setor. A 

receção por parte da Senhora Ministra acabou por trazer algum conforto, mas também um alerta para 

a necessidade de maior celeridade dos processos. Salientou que é uma matéria que só começa a ser 

valorizada quando as obras são executadas, e os equipamentos melhorados, pelo que deseja que isso 

aconteça a curto prazo. Lembrou todo o trabalho de BackOffice, em que nossos serviços estiveram 

muito envolvidos, e que finalmente começa a vir à luz do dia algumas daquelas que são as pretensões 

do Município, sinalizando que recebemos já a validação de uma das candidaturas apresentada pelo 

Município, que será a requalificação da Escola das Paredes de Baixo que permitirá albergar 5 

agregados familiares. Reconheceu o trabalho dos colaboradores, bem como a forma como se têm 

empenhado neste assunto tão importante para os nossos cidadãos, acreditando que este ano será já 

um ano de execução de obra, e onde os cidadãos perceberão que estas medidas implementadas pelo 

Governo, às quais o Município de Baião se associou, começam a dar alguns frutos. Valorizou mais 

uma vez todo o trabalho desenvolvido pelos colaboradores, afetos à Ação Social, ao Gabinete de 

Projetos Comunitários e ao Gabinete de Apoio à Presidencia, que têm vindo a acompanhar este 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os Membros do Executivo, colaboradores da 

Autarquia, bem como todos os que assistem a estas reuniões lá em casa. Começou por dizer que 

dado que a Senhora Vereadora Olívia lhe cedeu o tempo que não gastou, terá direito a 9 minutos de 

intervenção. Depois, disse que trazia uma ideia para dinamizar o turismo de inverno, altura em que a 

movimentação turística é muito pouca, a não ser a restauração ao fim de semana. Por isso, acha que 

a Câmara devia ser incentivadora e proporcionar condições para desafiar um consórcio de 

empresários ou de outra forma, através de parcerias para criar atividades de inverno. Defendeu que 

fosse feito um investimento nessa área e com um plano de negócio mais pormenorizado com diversos 

fundos e fontes de financiamento. Disse que podemos e devemos ser diferenciadores na região, 

implementando atividades que tragam pessoas no inverno e desafiou o Executivo a fazer diferente no 

Concelho, criando uma pista de neve artificial e um teleférico na Serra da Aboboreira. A ideia passa 

pela criação de uma de uma pista de neve artificial que pode ser complementada com a neve quando 

ela existir no período de inverno, a qual considera ser uma fonte de atração de pessoas a Baião. Outra 

sugestão passa pela criação de um teleférico entre o Centro Hípico e a Serra da Aboboreira, sendo 

certo de que, se poderiam explorar outras soluções, como por exemplo a Serra do Marão. No entanto, 

acha que este equipamento na Serra do Marão não terá um impacto tão evidente no concelho, 
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principalmente ao nível da atividade económica. Disse ainda ter a certeza de que é uma ideia 

inovadora, exequível, diferente e que irá, se for, a vontade deste Executivo, contribuir das mais 

diversas formas para fazermos diferente, mais e melhor no concelho de Baião, assim haja vontade 

política de quem nos governa. Informou que tem sido abordado na praça pública quanto à sua forma 

de estar na política e de muitas vezes trazer a estas reuniões assuntos inconvenientes, tendo-o até 

alertado para ter calma, sob pena de, um dia poder vir a sofrer represálias. Neste sentido, aproveitou 

para dizer aos cidadãos que o abordaram, espera que continuem a ver estas reuniões por muito 

tempo, sendo que, nesta fase da sua vida, quer profissional, politica ou associativa, não tem nada a 

esconder, por isso, não tem qualquer tipo de medo e continuará a trazer os assunto que achar 

convenientes. Depois, abordou o assunto sobre a falta de médicos no SAP desde o Natal, em que só 

há médicos uma ou duas vezes por semana e uma vez ao sábado ou ao domingo, tendo questionado 

quem era o Vereador que detinha o Pelouro da Saúde. Disse queria saber quais as ações que o 

Executivo fez junto das entidades responsáveis do ACES e da ARS para alterar a situação. Lembrou o 

tempo em que o SAP encerrou a partir da meia noite, e, na altura o Executivo Socialista da Câmara de 

então, estando também o Partido Socialista no Governo, convocou uma manifestação junto daquela 

unidade e comprometeu-se a pagar as custas dos médicos para assegurar aquele horário. Pagamento 

que efetuou durante 2 anos e que cumpriu e como tal perguntou porque agora não toma uma posição, 

será que é com medo de afrontar o Governo Socialista, ou, estará este Executivo comprometido com 

algumas promessas e não possa defender a saúde dos cidadãos de Baião? Perguntou ainda para 

quando uma tomada de posição forte pública por parte da Autarquia, aproveitando para informar que 

em 11.01.2023, através dos seus deputados, questionou o Ministro da Saúde, com 4 perguntas sobre 

o assunto e até ao momento não obteve qualquer resposta. De seguida, voltou a abordar o tema do 

urbanismo para dizer aos baionenses que a sua bancada visitou aqueles serviços duas vezes, uma a 

convite do Senhor Presidente, outra decorreu de um desafio que lançou ao Executivo. Disse que 

depois destas visitas, ficou bem claro e todos perceberam que os serviços não funcionam bem, 

embora também não seja de total responsabilidade dos serviços. Acrescentou que muitos dos atrasos 

se devem à falta de interesse dos cidadãos e dos próprios gabinetes. Por isso, apelou aos cidadãos 

para se interessarem mais pelos seus processos e para que os gabinetes passem a ter uma forma 

mais clara e rápida de resolver os problemas dos cidadãos e colaborem com a autarquia, no sentido 

de todos em conjunto tornarem a tramitação dos processos mais céleres. Lembrou ainda de que 

aquando da visita levou 5 ou 6 processos de cidadãos que o abordaram, que depois de falar com os 

técnicos, alguns deles foram resolvidos na semana seguinte. Perguntou se será preciso fazer este tipo 

de contactos para se ter um tratamento privilegiado e mais célere. Terminou agradecendo ao Senhor 

Presidente o protagonismo que lhe tem dado neste assunto, que segundo soube na sexta feira 

passada, numa Câmara aqui ao lado, ficou muito satisfeito por saber e faz uso das intervenções que 

faz aqui, para passar em reuniões com os colaboradores, uma vez que,  é dito, que não têm interesse, 

mas depois são usadas. Disse não achar de muito bom tom que o Executivo, na falta de coragem para 

tomar medidas, use como almofada aquilo que é dito aqui, sobre determinados serviços. ------------------ 
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O Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, cumprimentou a mesa, os colegas Vereadores e 

colaboradores da autarquia, bem como todos aqueles que dentro de dias, irão assistir lá em casa 

através das redes sociais. Usou da palavra para a nota, de uma iniciativa levada a cabo pela 

Associação de Municípios Douro e Tâmega, nomeadamente a realização de um seminário sobre o 

Património Natural da Serra da Aboboreira, no dia 2 de fevereiro, na Biblioteca Municipal António 

Mota, onde mereceu grande destaque a importância de preservar o património cultural, natural e 

paisagístico da Serra da Serra da Aboboreira, tendo contado com um painel de investigadores 

especialistas na matéria, que alertaram para a importância da preservação deste património. Informou 

ainda que este é 2º seminário realizado neste âmbito, um que já decorreu em Amarante e o 3º  

decorrerá em Marco de Canaveses, onde tem sido abordada a importância da preservação e 

valorização do património da Serra da Aboboreira,  e que, é mais um passo em frente rumo a um 

destino mais verde e mais sustentável, inserido na certificação de Baião como destino turístico 

sustentável. Abordou ainda um outro assunto relacionado com a campanha de esterilização para 

animais de companhia que a Câmara vai levar a efeito agora nos próximos dias e já publicitada nas 

redes sociais.  Referiu que o objetivo destas campanhas é, no fundo, para o bem-estar animal e saúde 

pública, bem como o controlo do crescimento da população animal. São projetos em parceria com o 

CRO, que em princípio, irá começar a funcionar durante este ano, lembrando que este apenas dará 

resposta durante um certo período de tempo. e que depois, a determinada altura deixará de dar 

resposta por falta de capacidade. Por isso, a Câmara defende que a esterilização será uma das 

melhores formas para fazer o controlo do crescimento da população animal. Trata-se de uma 

campanha destinada a munícipes mais carenciados e para esse efeito, terão que fazer uma inscrição 

no Gabinete de Apoio à Família, onde é feita uma triagem, no sentido de se verificar os que reúnem os 

requisitos estabelecidos para terem direito a essa  esterilização, identificação através de chip, 

vacinação e desparasitação de forma gratuita. Terminou dizendo que em 2021 já decorreu uma 

campanha destas que não teve a adesão desejada, pelo que, espera que desta vez com toda a 

publicidade que tem sido feita, realmente as pessoas adiram mais e se consiga esterilizar o maior 

número possível de animais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e felicitou a Senhora Vereadora 

Olívia Mendes pela sua presença nesta reunião. Depois, usou da palavra para informar que como o 

Carnaval esta aí à porta, a Câmara vai mais uma vez vai realizar o tradicional Corso Carnavalesco, no 

próximo dia 19 de fevereiro, trazendo divertimento e alegria a Baião, e por isso, apelou para que todos 

participem, sejam mais ativos e puxem por Baião pela positiva e contribuam assim para uma maior 

dinamização da economia local. Apelou também à participação de todos nos Corsos de Carnaval que 

se realizarão no dia de carnaval nas diversas freguesias, nomeadamente Gestaçô, Ancede e Santa 

Marinha do Zêzere, alegando que todos devem ir  onde houver carnaval, porque é uma manifestação 

de todos e  portanto, faz bem para partilhar exatamente esta alegria e confraternização entre todos. --- 
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores e fez algumas 

considerações sobre as mesmas, nomeadamente sobre a do Senhor Vereador Paulo Portela. 

Começou por convidar todos os Senhores Vereadores a estarem presentes numa reunião a realizar no 

próximo dia 15 de fevereiro, às 15H00, com todo o setor do urbanismo e aqueles gabinetes que de 

uma forma mais ou menos regular se relacionam e submetem projetos na Autarquia. Referiu que o 

objetivo desta reunião é essencialmente ver a melhor forma de, a Câmara em articulação com os 

próprios gabinetes poderem contribuir para que as respostas aos cidadãos sejam as melhores. Em 

relação à cedência do tempo de intervenção entre os Senhores Vereadores da bancada do PSD, disse 

não ter nada a acrescentar, uma vez que o regimento o permite. Quanto às propostas apresentadas 

pelo Senhor Vereador na área do turismo é bom para a Serra da Aboboreira e como tal todas as 

propostas são bem-vindas. Contudo, lembrou que o momento de fazer propostas que implicam custos, 

devem ser apresentadas antes do mês de Setembro (Julho e Agosto), desafio lançado ao PSD no ano 

passado e não fizeram chegar uma única proposta para que pudesse ser introduzida no orçamento 

para 2023. Apesar do Senhor Vereador não referir o valor, é verdade que essa proposta implica algum 

investimento, acredita que o vai fazer no futuro. Lembrou mais uma vez que as propostas a apresentar 

devem estar alinhadas com os eixos de desenvolvimento estabelecidos no programa eleitoral que foi 

sufragado pela população. Além disso, devem formalmente cumprir os requisitos, bem como o seu 

impacto orçamental, para depois a Câmara poder apreciar a sua oportunidade e viabilidade. Referiu 

que além da Serra da Aboboreira, também podia ser interessante falar da Serra do Marão porque é 

partilhada por cinco Municípios e qualquer iniciativa seria mais alargada e articulada com esses 

Municípios. No caso da Serra da Aboboreira é partilhada com Marco de Canaveses e Amarante e 

conforme o Senhor Vereador sabe, até porque esteve presente no seminário de há pouco tempo, está 

na fase final de classificação como Área de Paisagem Protegida Regional. Tendo até havido um 

período de discussão publica para que qualquer sugestão que pudesse incidir sobre esse território 

fosse feita em devido tempo e não consta que tenha apresentado qualquer sugestão. Portanto, 

qualquer coisa que se faça ali, terá que ser enquadrada de acordo com a sua caraterização de 

paisagem protegida regional, e como tal, acredita que eventualmente a questão da instalação de 

aerogeradores para a criação da pista de neve artificial, possa ser pernicioso e chocar com isso. De 

qualquer das maneiras, obviamente, em função de situações concretas, o Senhor Vereador tem à sua 

disposição mecanismos regulares e regulamentares para os poder apresentar, naturalmente 

adequando àquilo que está em cima da mesa.  Quanto ao que referiu sobre a abordagem que lhe 

fizeram na praça pública e que até pode vir a sofrer represálias, sugeriu que faça essa discussão 

também na praça pública, pelo que, não tem muito a acrescentar em relação a isso. Relativamente à 

falta de médicos no SAP e quem tem o pelouro da saúde, disse que se trata de uma área social, e por 

isso, não será difícil depreender que integra os pelouros atribuídos ao Senhor Vice-Presidente da 

Câmara. Sublinhou que apesar de ter essa responsabilidade, depois o Presidente da Câmara que tem 

a responsabilidade em relação a todas as matérias, ou seja, mesmo havendo delegação de 

competências nos Senhores Vereadores e estes terem autonomia e a autoridade que decorre 
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obviamente da própria delegação de competências definida internamente. Mas, mais do que a 

autoridade e autonomia que têm, eles sabem que não têm, por exemplo, a autoridade para assumir a 

despesa pública, mesmo tendo autonomia, e portanto, qualquer coisa que tenha a ver com a saúde 

pode também ser alocada ao Presidente e Vice-Presidente da Câmara. Em relação à diligências que 

foram tomadas, lembrou que como é do conhecimento geral,  em tempos o SAP esteve para encerrar 

e na altura o Partido Socialista aqui na Câmara esteve contra essa medida do governo da altura  do 

Partido Socialista, generalizada pelo país inteiro. E, como tal, a Câmara na defesa do interesse público 

assumiu o pagamento aos médicos no horário que estava determinado para encerrar, na altura o 

problema devia-se à falta de recursos financeiros, agora a razão dos serviços estarem encerrados é 

completamente diferente, porque se deve à falta de médicos, pelo que, são causas completamente 

distintas. Informou que tomou diligências junto do CEO do SNS, ARS e ACES e falou mesmo 

pessoalmente com o Ministro da Saúde sobre este e outros problemas, relacionados com a reabertura 

da extensão de Frende, ou a necessidade realização de obras nas outras extensões, no âmbito da 

transferência de competências, responsabilidade da administração central e que está prevista em 

PRR. Mas, ao Senhor Vereador dá lhe jeito dizer que o problema é da Câmara. Destacou que a 

Câmara fez os contactos que lhe competiam, sem andar a fazer publicações sobre isso nas redes 

sociais. Disse também que não será com a colocação de uma faixa ou a tomada de uma posição 

pública forte que as coisas se resolvem. Daí, ter recorrido à intervenção das entidades competentes 

nesta matéria, as quais reconheceram o problema e ficaram de resolver a situação o mais breve 

possível, apontando para o final do mês de fevereiro. No entanto a Câmara continuará muito atenta e 

empenhada para que a justiça seja reposta. Ainda em relação à questão do urbanismo, lamentou o 

comportamento do Senhor Vereador desde setembro, que tem vindo a cavalgar no sentido de puxar 

por este assunto que sabe que  é complexo e uma das áreas onde se têm verificado alguns 

problemas. Sublinhou  que não se trata de um problema só da Câmara de Baião, pois os outros 

Municípios também se debatem com esta polémica do urbanismo, precisamente pelas razões também 

aqui já faladas. No entanto, registou alguma evolução por parte do Senhor Vereador, quando 

inicialmente dizia que o problema era todo o lado da Câmara, mas, hoje já diz que afinal também é dos 

requerentes por não acompanharem os seus processos, na Câmara e nos próprios gabinetes. 

Lembrou que o Senhor Vereador teve a oportunidade de conhecer um dos processos, que levantou 

aqui na reunião de Câmara, que depois constatou que afinal se tratava de um processo que esteve 

atrasado cerca de um ano do lado do requerente, mas isso, não teve a hombridade de publicar e 

admitir que afinal o problema não é só da Câmara. Quanto à reunião interna realizada com os serviços 

do urbanismo, durou o tempo que foi necessário para resolver o assunto, lembrando que o Senhor já 

brindou este Executivo com reuniões que duraram mais de 6 horas. Quanto a exibição de algumas 

imagens das reuniões de Câmara, disse que tiveram como objetivo dar-lhe protagonismo, mas sim, 

mostrar aos colaboradores a forma como os serviços são vistos pela oposição, que à partida baseia a 

sua opinião no que ouve na praça publica, e portanto, foi apenas uma simples reunião interna de 

trabalho.  Sobre a chacota de que foi alvo, referiu que pode advir do nível rasteirinhos que às vezes 
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utiliza para a discussão dos assuntos. Quanto às insinuações que aqui fez, disse que não fazia a 

mínima ideia do que queria dizer, porque cada e-mail que escreve é visto por toda a gente e cada 

conversa que tem ao telemóvel tem a noção clara que pode estar a ser   escutada. Terminou dizendo 

que se quiser clarificar ou perguntar objetivamente alguma coisa em concreto, estará como sempre 

disponível para lhe responder. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

O Senhor Presidente à semelhança do que já aconteceu na reunião anterior, disse que não ofendeu a 

sua honra, apenas fez algumas constatações e considerações sobre o seu comportamento durante a 

discussão dos assuntos nas Reuniões de Câmara. -------------------------------------------------------------------- 

 

II. 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. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2023 assumidos ao abrigo da Autorização 

Prévia Genérica de 15/11/2022 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 II 

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

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

3. Autorização para abertura de conta bancária na Caixa geral de Depósitos, exclusiva para 

Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) – 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 autorização para abertura de conta 

bancária na Caixa geral de Depósitos, exclusiva para Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 

(FAMI). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Demonstração do Desempenho Orçamental do ano 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 IV 

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 cinco votos a favor do Senhores Vereadores do PS 

e dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a Demonstração do Desempenho 

Orçamental do ano de 2022 e submeter o assunto a conhecimento da Assembleia Municipal. ------------ 

 

5. 1ª Alteração Modificativa ao 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 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 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

para o Ano de 2023 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

6. Relatório do Auditor Externo sobre a Informação Económica e Financeira do 2º Semestre 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 VI 

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 cinco votos a favor do Senhores Vereadores do PS 

e dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar o Relatório do Auditor Externo sobre a 

Informação Económica e Financeira do 2º Semestre de 2022 e submeter o assunto a conhecimento e 

apreciação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal – 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 

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 Orçamentação e Gestão das 

Despesas com Pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do 

Plano Anual para 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 VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

apoio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do Plano Anual para 

2022/2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9. Aceitação da cedência da parcela de terreno para Domínio Publico Municipal – Aprovação 

do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Agostinho Pereira – 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 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, ratificar a aceitação da cedência da parcela de 

terreno para Domínio Publico Municipal e a aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Baião e Agostinho Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  Aceitação da cedência da parcela de terreno para Domínio Publico Municipal – Aprovação 

do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Manuel Tiago Pereira Vieira – 

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 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, ratificar a aceitação da cedência da parcela de 

terreno para Domínio Publico Municipal e a aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Baião e Manuel Tiago Pereira Vieira. --------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Aceitação da cedência da parcela de terreno para Domínio Publico Municipal – Aprovação 

do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Álvaro da Costa Santos – 

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 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, ratificar a aceitação da cedência da parcela de 

terreno para Domínio Publico Municipal e a aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Baião e Álvaro da Costa Santos. --------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Aceitação da cedência da parcela de terreno para Domínio Publico Municipal – Aprovação 

do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Maria Idalina de Azevedo – 

Ratificação – 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 

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, ratificar a aceitação da cedência da parcela de 

terreno para Domínio Publico Municipal e a aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Baião e Maria Idalina de Azevedo. ------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Aceitação da cedência da parcela de terreno para Domínio Publico Municipal – Aprovação 

do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião, Armando Soares Ferreira e Abel 

Soares Ferreira – 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 

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, ratificar a aceitação da cedência da parcela de 

terreno para Domínio Publico Municipal e a aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Baião, Armando Soares Ferreira e Abel Soares Ferreira. ------------------------------------------- 

 

14.  Alteração ao Regulamento de Atribuição das Distinções Honoríficas do Município de Baião 

– Proposta  

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

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

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

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

Regulamento de Atribuição das Distinções Honoríficas do Município de Baião. E submeter o assunto à 

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

 

15.  Abertura de procedimento concursal para Cargo Dirigente – Designação de Membros do 

Júri – 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 

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 abertura de procedimento 

concursal para Cargo Dirigente - Designação de Membros do Júri e submeter o assunto à Assembleia 

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

 

16.  Abertura de procedimentos concursais para Cargos Dirigentes de 3º Grau – Designação de 

Membros do Júri – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor 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 abertura de procedimento concursal para Cargo Dirigente - Designação de Membros do 

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

 

17.  Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado – 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 

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 Abertura de procedimentos 

concursais por tempo indeterminado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18.  Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel – Unidade Orgânica 1 – Notificação de Sentença 

(Processo Cautelar Nº 85/22.9BEPNF-A) – Conhecimento  

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

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

XVIII 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 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 


