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 ATA     N.º 08 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr.  Henrique Gaspar Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 12 de abril de 2017, 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 de Fátima Azevedo, por não ter 

estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo usou da palavra para colocar ao Exmo. Senhor Presidente 

algumas questões. A primeira,  prende-se com  o facto da presença, nas reuniões de Câmara da 

Jurista, Dra.  Paula Loureiro,  ter sido substituída pelo Dr. Azeredo. Disse que inicialmente pensava 

que seria por motivos de doença, pelo que pretendia saber o porquê dessa substituição e se houve 

algum concurso interno para esse efeito. A segunda esta relacionada com a não obtenção de 

respostas, aos requerimentos apresentados pelos munícipes, alertando que já foi abordada algumas 

vezes com esta situação, pelo que,  perguntou ao Senhor Presidente se tinha conhecimento  destas 

situações, bem como as razões da Câmara não responder atempadamente às solicitações  dos 

cidadãos. A terceira questão tem a ver com uma sondagem realizada no início do ano por uma 

empresa, perguntou se efetivamente esta aquisição de serviços aconteceu, qual o seu custo e 

respetivo cabimento orçamental. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para se referir ao evento que ocorreu na passada 

sexta-feira no Auditório Municipal  designado por “Baião a Rir”, salientando que foi um espetáculo de 

"Stand-Up Comedy", foram momentos de boa disposição e humor contagiante, que os baionenses que 

assistiram guardarão na memória. Destacou que o evento foi um sucesso e que a prova disso, foi o 

facto do Auditório estar completamente cheio  e lembrou que o grupo de comediantes integrava 

também um jovem baionense, João Freitas. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu Ribeiro, usou da palavra para deixar uma nota sobre as 

Comemorações do 25 de Abril, que à semelhança do que tem acontecido nos últimos onze anos, mais 

uma vez,  esta iniciativa organizada conjuntamente pela Câmara e Assembleia Municipal, assinalou o 

43º Aniversário da Revolução dos Cravos. Acrescentou que este ano, estas Comemorações tiveram 

um sentido especial, na medida em que se conseguiu juntar, algo que ficará para memória futura da 

Câmara e de todos os Baionenses, os Presidentes de Câmara e Assembleia do Município do Portugal 

Democrático. Referiu que na sua ótica,  o assinalar estas Comemorações são iniciativas muito 

importantes para que a história do Município fique gravada para as gerações vindouras, pelo que, 

registou o apreço e a relação do que isso tem, não só para hoje, mas também para o amanhã. ---------- 

 

O Senhor Presidente, agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e sublinhou a 

importância das iniciativas culturais realizadas recentemente, com principal destaque para as 

Comemorações do 25 de Abril, com dois momentos altos. A sessão solene realizada de manhã, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho em homenagem aos Ex-Presidentes de Câmara e Assembleia  

do Portugal Democrático,  com a entrega de distinções honoríficas e o descerramento das fotografias 

dos mesmos. O outro momento, de tarde, no Auditório Municipal,  revestiu-se de uma cerimónia de 
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homenagem aos colaboradores da Autarquia e um conjunto de instituições, que cada uma na sua 

área, têm feito um trabalho que muito dignifica o Concelho de Baião. Depois,  aproveitou para convidar 

todos os presentes para participarem nos eventos que se realizarão nas próximas semanas, 

nomeadamente: Nos dias 28 e 29 de abril mais uma edição do “Tunance”, cujas entidades promotoras 

são a ARCA, Câmara Municipal de Baião, a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Campelo e 

Ovil e Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere; No dia 30 de abril, a partir das 07H30, junto ao 

Centro Cívico de Santa Leocádia, a Caminhada e BTT, organizada pela União de Freguesias de Santa 

Leocádia e Mesquinhata e a Associação Baidebike; também no dia 30 de abril, a Caminhada 

Primaveral, a partir das 09H00, junto à capela da Nossa Senhora do Socorro, em Teixeiró, promovida 

pela  Associação Cultural, Desportiva, Recreativa e Social da Teixeira; continuação do mês da 

Hidroginástica,  com aulas gratuitas, todas as quartas-feiras, das 20H15 às 21H00, na Piscina 

Municipal Coberta, promovido pela Câmara Municipal de Baião; Nos dias 5 e 6 de maio o Rali 

Amarante/Baião, promovido pelo Automóvel Clube de Amarante com o apoio da Câmara Municipal de 

Baião e Amarante; Dia da Mãe, 7 de maio, às 11H00 e às 15H00,visita guiada ao Mosteiro de Ancede 

e jogos lúdicos, gratuita para as mães acompanhadas dos filhos até aos 14 anos; Também no âmbito 

deste dia, na Piscina Municipal Coberta, entre as 09H45 e as 12H00, com entrada livre para as mães 

acompanhadas pelos filhos, iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Baião; e, o Maio Cultural 

em Ancede, promovido pela União e Freguesias e Ancede e Ribadouro, de 06 a 28 de maio, com um 

programa variado de atividades todos os fins de semana, como o Programa da Rádio Montemuro, 

Noite de Fados, Noite Artística, Feira de Artesanato, Festival de Folclore, Encontro e Bandas, Encontro 

Concelhio do CLDS, terminando no dia 28, com a realização da Caminhada Cultural, Zumba e Festa 

da Alegria da Paróquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente às questões apresentadas pela Senhora Vereadora Fátima Azevedo, o Senhor 

Presidente respondeu que no caso da substituição da Dra. Paula pelo Dr. Azeredo, foi uma opção sua, 

e que o Dr. Azeredo está presente na Reunião, da mesma forma que está o Chefe de Divisão, ou Dr. 

Rangel quando é necessário, e que esta alteração surgiu no âmbito de um ciclo de  mudanças que se 

fizeram recentemente na Autarquia. Acrescentou ainda que, a presença nas reuniões do Dr. Azeredo 

faz todo o sentido, uma vez que, além de Jurista e seu Adjunto, está dentro de todos os assuntos,  e,  

por uma questão de eficiência poderia também ele, como o mais indicado, lhe prestar assessoria nas 

reuniões de Câmara. Posto isto, a Senhora Vereadora, voltou a questionar o Senhor Presidente, no 

sentido de saber em que qualidade, o Dr. Azeredo está presente na reunião, tendo o Senhor 

Presidente respondido que está na qualidade de colaborar e Jurista  da Câmara.  Ainda a este 

respeito, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo, perguntou se o Dr. Azeredo tinha sido submetido a 

concurso para a categoria de Jurista, sendo que o Senhor Presidente, respondeu que o mesmo foi 

submetido a Concurso, não podendo ter sido de outra forma, e que o mesmo tinha seguido em devido 

tempo, toda a tramitação legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Em relação à segunda questão apresentada pela Senhora Vereadora Fátima Azevedo, o Senhor 

Presidente respondeu que tem conhecimento de que a todos os requerimentos apresentados pelos 

munícipes, é dada resposta mediante o tipo de requerimento e a legislação que condiciona o tipo de 

resposta. Acrescentou ainda que, todos os funcionários têm indicações para darem em tempo útil, as 

devidas respostas aos pedidos apresentados, quer à Câmara, quer à Assembleia. Lembrou ainda, que 

ao nível das novas tecnologias, hoje em dia, a Câmara dispõe de vários canais de informação e de 

entrada, o que contribui para que as pessoas estejam mais informadas e assim para uma melhor 

democracia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

No que toca à terceira questão apresentada pela Senhora Vereadora, sobre a alegada sondagem, o 

Senhor Presidente da Câmara, respondeu, que o que foi efetivamente feito foi um estudo de opinião e 

não uma sondagem. Este mesmo estudo tem sido realizado ao longo dos anos, tendo o último 

ocorrido em 2011/2012 e que este foi o terceiro a ser realizado. Salientou que este  teve dois enfoques 

fundamentais, um em relação à imagem e notoriedade de Baião,  e o outro ao posicionamento de 

Baião, em relação à forma como os Concelhos vizinhos e os da zona metropolitana do Porto viam o 

Concelho de Baião. Lembrou que o Concelho de Baião era muito associado a problemas relacionados 

com a pobreza, o alcoolismo e o subdesenvolvimento, havendo, por isso, necessidade de criar uma 

imagem nova do Concelho de Baião. Era preciso puxar Baião pela positiva, para trazer pessoas para 

que elas passassem a ter uma imagem diferente de Baião, e, como forma de promover o Concelho, tal 

como o Rali, a Motonáutica e outros eventos importantes,  muito contribuíram para que essa imagem, 

seja, hoje em dia, completamente diferente, as pessoas da zona Metropolitana do Porto passaram a 

ter uma imagem nova e o verdadeiro potencial do Concelho. Por isso, é importante a realização deste 

tipo de estudos, além disso, permitem saber a opinião dos munícipes sobre a prestação dos serviços 

pela Câmara e o seu grau de satisfação com os mesmos. Considerou este estudo como um 

instrumento de gestão, porque quanto melhor se perceber as necessidades e os anseios da 

população, a Câmara poderá ter uma ação mais assertiva, no sentido de ir ao encontro dessas 

mesmas pretensões. Frisou que é muito importante saber a opinião dos munícipes, de forma a se 

direcionar a ação para os problemas que mais afetam as pessoas. E, exemplificou um dos problemas 

mais apontados pelas pessoas, a falta de emprego, mas, não tendo a Câmara essa responsabilidade 

direta, tem tido a preocupação de  criar políticas públicas mais favoráveis, como criando condições e 

maior facilidade para ocupação da Zona Industrial, não lançando novas derramas,  mantendo o IMI na 

taxa mínima. Considerou assim que, é muito importante saber o que as pessoas acham sobre a 

atuação da Câmara, no que efetivamente é a sua responsabilidade, como a educação, a limpeza 

urbana e a organização do território, como sendo os principais problemas das pessoas. Por isso é que 

se tem optado por realizar este tipo de estudo em cada mandato, tendo este ocorrido no início deste 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No seguimento das respostas dadas pelo Senhor Presidente, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo 

disse que as ouviu atentamente, no entanto disse não concordar, pelo que pediu à Câmara para ter 

acesso a este estudo, que o mesmo lhe seja facultado, via e-mail, se possível até à próxima sexta-

feira. Disse ainda que gostaria de saber o que a Câmara irá fazer com base na interpretação dos 

resultados do estudo e que irá estar muito atenta à forma e às questões que foram colocadas. 

Acrescentou ainda que, depois de ter acesso ao documento, o PSD irá tomar uma posição, porque 

não concorda que este estudo, que não deixa de ser sondagem, atendendo ao seu custo, é um 

desperdício de dinheiros públicos e que este valor poderia ter sido utilizado em algo mais útil para as 

pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara salientou que estes estudos de opinião sempre foram feitos ao longo 

dos anos e que se continuar cá, os mesmos se realizarão também, como forma de corresponder às 

necessidades do território. Frisou que são opções de decisão, contudo não deixa de respeitar a sua 

opinião quanto à importância da realização deste tipo de estudos. Quanto ao envio do estudo, 

comprometeu-se a enviar o mesmo o mais breve possível e que irá pedir ao responsável da empresa 

por este estudo de opinião faça uma apresentação dos resultados e uma explicação de todas as 

dúvidas em relação à sua clareza. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo considerou que era irrelevante a presença da empresa, sendo 

que não será isso, que sanará as suas duvidas. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 O Senhor Presidente enfatizou  que não podia ser mais claro e que o objetivo deste estudo de opinião 

era efetivamente conhecer a satisfação dos munícipes em relação à ação do Executivo. De seguida 

pediu a presença do responsável pela Contabilidade e Aprovisionamento, Dr. Rangel, para dar as 

explicações à Senhora Vereadora sobre o custo e a rubrica orçamental do estudo. -------------------------- 

 

O Dr. Rangel informou que a despesa com este estudo, saiu pela rubrica orçamental, designada por 

“Outros Trabalhos Especializados”. Mais informou de que se tratava de uma rubrica onde são 

registadas despesas como, serviço de revisão e contas (auditorias financeira), projetos de 

especialidade, etc. Acrescentou ainda que há uma outra rubrica orçamental diferente, designada por 

“outros Serviços”, onde são contabilizadas despesas como, serviços relacionados com a realização de 

eventos, animação e outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora perguntou ao Dr. Rangel há quantos anos trabalhava na Câmara e se tinha 

conhecimento de quantos estudos deste tipo já foram feitos, tendo o mesmo respondido que trabalha 

na Câmara há dez anos e que este é o terceiro estudo que é efetuado, sendo que, tem sido realizado 

um por cada mandato. Terminou dizendo que na sua ótica o estudo realizado não deixa de ser uma 

sondagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara terminou dizendo que,  o estudo será mesmo apresentado em 

Reunião e Câmara, para que todas as dúvidas possam ser esclarecidas. --------------------------------------- 

 

  

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 

1. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Património Cultural, 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 cedência do Auditório Municipal à 

OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à BAGA – Associação de Produtores de Pequenos Frutos 

do Douro – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Património Cultural, a qual se dá por integralmente reproduzida 

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório Municipal à à 

BAGA – Associação de Produtores de Pequenos Frutos do Douro. ----------------------------------------------- 

 

3. Atelier de Páscoa do Programa CLDS – 3G “Integrar Baião” - 2017 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

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

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aceitar a receita advinda da 

parceria na dinamização do Atelier de Páscoa de 2017, levada a efeito pelo CLDS-3G. --------------------- 

 

4. Permuta de terrenos entre o Município de Baião e a Casa do Povo de Gestaçô – Proposta  

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

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

integralmente reproduzida no anexo 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 

permuta de terrenos entre o Município de Baião e a Casa do Povo de Gestaçô. ------------------------------- 
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5. Apoio Financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, destinado 

ao fomento da produção pecuária de ovinos e caprinos, referente ao ano 2016  – Proposta  

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

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

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

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

apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, destinado ao fomento 

da produção pecuária de ovinos e caprinos, referente ao ano 2016. ----------------------------------------------- 

 

6. Pedido de destaque de parcela de terreno, apresentado pelo Senhor José Serdoura 

Monteiro, sito no Lugar de Caramba, União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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, atendendo aos pareceres 

técnicos, aprovar o pedido de destaque de parcela de terreno, apresentado pelo Senhor Serdoura 

Monteiro, sito no Lugar de Caramba, da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro. --------------------- 

  

7. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Automóvel de 

Amarante – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor presidente da Câmara Municipal e Vereador do Pelouro do Desporto e 

Associativismo, 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 Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o 

Clube Automóvel de Amarante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período interveio o Senhor António Carlos Direito Magalhães, residente na Rua Padre Augusto, 

nº 31 – 1º Esquerdo, Freguesia de Campelo e Ovil, 4640-173 Baião. Iniciou a sua intervenção fazendo 

um convite ao Senhor Presidente da Câmara e restante Executivo  para participarem numa ação que 

vai levar a efeito em Baião, com a presença do Dr. Paulo Morais. Disse que será uma espécie de 

tertúlia, onde estarão presentes também os cidadãos  e que teria muito gosto na sua participação. A 

respeito do estudo de satisfação referido pela Senhora Vereadora Fátima Azevedo, perguntou ao 

Senhor Presidente se efetivamente o mesmo foi realizado e se a última sondagem foi feita à 4 anos. 
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Em relação às respostas aos requerimentos apresentados pelos munícipes, perguntou ao Senhor 

Presidente, se conhece os pareceres da CADA desde 2010 e quais as razões porque os serviços 

tardam no envio das respostas. Referiu que ele próprio apresentou um requerimento à cerca de 2 

meses e que até ao momento, não obteve qualquer resposta, pelo que gostaria que lhe fossem dadas  

respostas concretas. Disse ainda que, esta seria a última Assembleia Municipal em que participaria. --- 

 

No seguimento desta intervenção, o Senhor Presidente disse que, o facto do Senhor Carlos 

Magalhães deixar de aparecer nas sessões da Assembleia Municipal era uma má noticia, porque 

considera muito importante a participação das pessoas neste Órgão e que era ótimo que mais 

pessoas viessem assistir às reuniões dos Órgãos Autárquicos (Câmara e Assembleia), pois são os 

locais onde são tomadas as principais decisões para o Concelho. Em relação às respostas que o 

Senhor Carlos Magalhães disse não lhe terem sido dadas, referiu que o Senhor não tem sido uma 

pessoa muito leal para consigo como Presidente da Câmara. Lembrou-o de que o requerimento que 

apresentou na última Assembleia Municipal, em que apresentou um conjunto de questões, em relação 

às quais, foi interpelado pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e que em relação a essas  

questões, respondeu, como sabe, tais como informação sobre o Rali, a questão das tendas para a 

Feira do Fumeiro e do Anho Assado, etc. Salientou que lhe foram dados todos os esclarecimentos em 

plena Assembleia Municipal e que posteriormente o Senhor Carlos não as considerou como tal, tendo 

ido queixar-se ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pinho, que não tinha obtido as 

devidas resposta. Frisou que o processo foi esse, um conjunto de respostas que lhe foram dadas por 

ele próprio e em plena Assembleia Municipal. Disse-lhe que não gostou da sua atitude, quando 

passados uns tempo apresentou novo requerimento com as mesmas questões e às quais já lhe tinha 

sido respondido em Assembleia Municipal. Posteriormente os serviços enviaram-lhe uma comunicação 

informando de que as respostas já sido dadas respostas, complementando apenas a resposta a uma 

das questões. Disse ainda que,  achou mais estranha, ainda,  a sua atitude quando  pegou no 

requerimento que apresentou com um conjunto de questões e às quais, como já disse, lhes foi 

respondido, bem a resposta que recebeu dos serviços e os colocou no faceboock. Pois a resposta que 

recebeu referia-se apenas ao ponto que não tinha sido respondido na Assembleia. Considerou que, do 

seu ponto de vista, não foi,  da sua parte uma atitude séria, pois quem analisa os 2 documentos, vê 

que efetivamente foram apresentadas 4 ou 5 questões e apenas lhe foi dada resposta a uma, quando 

na realidade não corresponde à verdade. Disse-lhe ainda, que o Senhor Carlos Magalhães, como 

munícipe tem direitos e deveres e para que seja respeitado, tem também que respeitar os outros, 

porque não pode, desta maneira, advogar a retidão e a transparência  dos Órgãos Autárquicos, 

considerando o seu comportamento muito injusto, tanto para com ele, como para com o Presidente da 

Assembleia Municipal, que é das pessoas mais rigorosas que conhece e ao nível do funcionamento do 

órgão que preside tem tido ao longo dos anos um comportamento irrepreensível. ---------------------------- 
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Relativamente ao convite para participar na tertúlia, agradeceu o convite, contudo,  disse que a partir 

do dia 1 de maio  tem já ações marcadas para todos os fins de semana até ao dia 1 de Outubro. Disse 

que lamenta não poder participar, porque conhece bem o Dr. Paulo Morais, que além de ser uma 

pessoas excelente, é muito bom a conduzir este tipo de debate. Acrescentou ainda que, apesar dessa 

dificuldade de agenda e dependendo da data, poderá, eventualmente encaixar esse evento no seu 

calendário. Ainda relacionado com este convite disse não ter percebido se o convite que lhe dirigiu foi 

na qualidade de Presidente da Câmara, Presidente da Concelhia do PS, ou, ainda na qualidade de 

candidato às próximas Eleições Autárquicas. Quanto à extensão do convite aos restantes Membros do 

Executivo, disse que caber-lhes-á a cada um, confirmar ou não a sua presença. Quanto ao estudo, 

informou o Senhor Carlos Magalhães, que tal como já teve oportunidade de ouvir aquando da sua 

resposta à intervenção da Senhora Vereadora Fátima Azevedo, não se trata de uma sondagem, mas 

sim, um estudo de opinião e que a decisão da sua realização foi do Executivo, considerando-o um 

forte instrumento de gestão, na medida em é uma forma de melhor direcionar as politicas públicas 

para os problemas que afetam as populações. No que toca à questão relacionada com a CADA, disse 

que as instituições existem e funcionam, pelo que temos que ser pessoas de bom senso e 

responsáveis por todas as nossas ações, considerando que o Senhor Carlos Magalhães tem tido um 

comportamento que nem sempre dignifica a figura dos cidadãos. -------------------------------------------------- 

 

O Senhor Carlos Magalhães em relação a publicação dos documentos no faceboock, disse que 

apenas publicou o documento que apresentou e a resposta  que obteve, considerando que não fez 

nada de mal e que fez o que devia e que nunca foi sua pretensão agir de ma fé, pois tem um parecer 

da CADA aprovado por unanimidade e se quisesse mesmo agir de má fé, tê-lo-ia feito. Depois,  teceu 

elogios ao Senhor Presidente da Câmara, pela sua frontalidade em dizer o que pensa, capacidade de 

memorização e organização. Deu os parabéns à Câmara e à Assembleia pela iniciativa das 

Comemorações do 25 de Abril, elogiou os seus discursos dos Senhores Presidentes, do porta-voz do 

PSD, não tendo gostado tanto do discurso do porta-voz do PS. Disse também que esteve presente 

nas 3 últimas sessões da Assembleia Municipal e solicitou algumas correções na ata e que isso ainda 

não aconteceu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara, voltou a afirmar que desde que o Dr. Pinho preside a Assembleia 

Municipal, é unanime por parte de todos os Membros da mesma, o rigor com que gere o 

funcionamento deste Órgão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Carlos Magalhães disse que nunca foi sua intenção ofender o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, dizendo que não põe em causa a sua pessoa e considerando-o acima de 

qualquer suspeita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 dos presentes, 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. 

Sendo que os Senhores Vereadores José Lima e Anabela Cardoso  não participaram na votação, por 

se terem ausentado, por razões de serviço, no momento que antecedeu a votação da mesma.----------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 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 Secção de Expediente Geral e Atendimento a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


