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ATA  N.º 21 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 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 em 

Exercício, Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------- 

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

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

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

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

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

 

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por se encontrar de 

férias, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. -------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, 

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 28 de outubro de 2021, 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 

participado 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 em Exercício iniciou este período fazendo a entrega da resposta ao 

pedido de dados apresentado pelo Senhores Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião” 

na última Reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e interveio para solicitar que 

lhe fosse facultada uma listagem com o valor dos apoios atribuídos às Associações do Concelho 

durante o ano, bem como o valor que poderá ainda ser atribuído até ao final do ano. De seguida, 

solicitou também que lhe fosse fornecida uma relação dos nomes dos funcionários e respetivas 

categorias, que usufruíram da alteração obrigatória de posicionamento remuneratório, conforme Aviso 

Nº 20144/2021, publicado no Diário da República nº 207, de 25 de outubro de 2021. ------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela usou da palavra para dizer que em abril a Ligação de Baião à Ponte 

da Ermida foi incluída no PRR e entre abril e novembro nada foi feito. Referiu que no fim de outubro ou 

princípio de novembro foi autorizada a elaboração do projeto e lançamento do respetivo concurso, com 

o prazo de 55 dias e prazo de execução de 285 dias. Neste sentido, alertou para o facto de que esta 

obra dificilmente irá a concurso antes de janeiro de 2023, isto, se não se verificarem reclamações. 

Disse que o Senhor Presidente da Câmara no que toca a esta obra, está sempre a manifestar a sua 

preocupação, pelo que, dada a crise política que se vive no momento,  acha que os prazos são muito 

extensos. Acrescentou que, uma vez que ainda se está em fase da elaboração do projeto, aproveitou 

para sugerir uma alteração ao traçado, de forma a que se possa servir melhor os interesses dos 

baionenses. Defendeu que o traçado deveria ser repensado, porque entende que o mesmo tal como 

está, nada beneficia a Vila de Campelo, as Freguesias de Valadares, Gestaçô, Viariz e a Vila de Santa 

Marinha do Zêzere. Depois disse que, se ouve dizer que há falta de pessoal para a recolha de lixo e 

que foi necessário recorrer a pessoal que não estava adstrito à recolha de lixo. Perguntou se é 

efetivamente verdade e o que se passou, uma vez que precisa de saber para informar e poder 

defender a Autarquia, caso seja necessário. Por último, referiu que esta é já a terceira Reunião de 

Câmara e que ainda não se está a proceder à sua gravação em vídeo, para depois ser disponibilizada 

à população, salientado que isso deveria acontecer o mais rápido possível, tal como foi acordado. ------ 
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A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para deixar o registo sobre algumas atividades que 

se realizarão na próxima semana, nomeadamente a Exposição de Pintura “As Mulheres”, com quadros 

da autoria de Ana Barbosa, no Auditório de Santa Marinha do Zêzere, com inauguração no próximo 

dia 12 de Novembro e estará patente ao público até 12 de Dezembro. No dia 13 de novembro a 

realização do Baile de São Martinho na Casa da Juventude e Desporto de Chavães, uma iniciativa 

inserida no projeto MISCELÂNDIA, dinamizado pela associação Andarilhos, em parceria com a 

Câmara Municipal de Baião, e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, através do Norte2020, no 

âmbito do programa “Cultura para Todos”. Por último, e também no próximo sábado, um Recital de 

Poesia na  Igreja de São Tiago de Valadares, com a  declamação de poemas de várias escritores 

baionenses, evento que se  enquadra no projeto EEC PROVERE Turismo para todos: Valorização, 

Dinamização e promoção turística na região, cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União 

Europeia. Por fim convidou todos os presentes a participarem nestas iniciativas. ------------------------------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores 

Vereadores e fez algumas considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora 

Anabela Cardoso, reiterou o convite a todos os Senhores Vereadores para participarem nas iniciativas.  

Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo, informou que o que é solicitado pelas 

Associações, carece de um conjunto de dados, incluindo o plano de atividades, que depois do 

processo completo é apreciado e proposto o apoio, de acordo com o que está regulamentado para o 

efeito, sendo posteriormente deliberada a sua atribuição em Reunião de Câmara. Disse que são estes 

os procedimentos e adiantou que neste momento estão alguns processos a serem analisados e outros 

à espera de elementos que foram solicitados para completar os processos. Sobre a intervenção do 

Senhor Vereador Paulo Portela, sobre a Ligação de Baião à Ponte da Ermida, disse que é um Assunto 

que transmitirá ao Sr. Presidente da Câmara para que ele possa dar a sua opinião na próxima reunião 

de Câmara, se assim o entender, mas que não podia deixar de fazer uma observação pessoal aquilo 

que foi dito, afirmando que é bom ver que o Senhor Vereador já vê vantagens nesta ligação, dado que 

a dada altura era contra esta ligação e agora já considera que deve ser alterado o projeto. Quanto ao 

facto de ter referido que o prazo de adjudicação do projeto de 55 dias, lhe parecer muito tempo, se 

fossemos enveredar pela alteração por si sugerida, ainda mais alterará a conclusão da obra. Disse 

que a Câmara acredita muito neste projeto e sentiu que o Governo também, por isso, se a obra foi 

integrada no PRR, esperamos que o procedimento siga a sua tramitação normal. Enalteceu o trabalho, 

a vontade e o esforço que o Executivo tem feito para que esta obra que os baionenses anseiam há 

tantos anos, seja finalmente concretizada. Em relação à questão da recolha do lixo, deu conta que 

esta Câmara não tinha conhecimento de qualquer situação anormal. O serviço de recolha funcionou 

normalmente e não foi necessário recorrer a qualquer entidade externa. Deu conta que certamente o 

ruido que foi ouvindo poderá vir na sequência da atribuição do suplemento de penosidade e 

salubridade atribuído aos trabalhadores que desempenham esse tipo de funções, de acordo com a Lei 

e com as respetivas aprovações em reuniões de Câmara e Assembleia Municipal. Mais adiantou que 
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se trata de um processo que está agora a ser finalizado e que ainda pode sofrer ajustamentos. 

Relativamente  à questão das gravações das Reuniões de Câmara, referiu que o que foi dito pelo 

Senhor Presidente da Câmara, em sessões anteriores, nas quais todos estivemos presentes, é que via 

com bons olhos essa possibilidade, até porque, o Senhor Presidente de Assembleia Municipal, 

também já demonstrou vontade em utilizar esse método nas Sessões de Assembleia, e que depois de 

analisada e ponderada a possibilidade, não no imediato, mas a médio prazo se iria  dar inicio à 

gravação das reuniões, para posterior disponibilização ao público. ------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a intervir para dizer que em relação às gravações das 

reuniões, tinha ficado com a sensação de que a situação iria ser resolvida a curto prazo, no entanto, 

irá apresentar uma proposta por escrito para que seja estipulado um prazo para que se proceda à 

gravação. Ainda sobre o problema da recolha do lixo, agradeceu a explicação dada pelo Senhor 

Presidente da Câmara em Exercício, contudo, solicitou que lhe seja fornecida uma listagem dos 

funcionários que já receberam o suplemento de penosidade e salubridade, bem como dos que ainda 

não beneficiaram do subsídio e a ele têm direito. Em relação à questão da ligação de Baião à Ponte da 

Ermida, disse que tinha referido que o prazo de 55 dias era para a entrega de propostas e 285 para a 

execução do projeto, e, destacou que enquanto cidadão e empresário e esteve à frente da AEB, tinha 

a sua opinião pessoal, agora, enquanto Vereador da Coligação, teve que se adaptar e respeitar a 

opinião do Partido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício respondeu ao Senhor Vereador dizendo que teve essa 

perceção e de que se tratava de uma opinião pessoal e não de enquanto Vereador. ------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima apesar de não se ter inscrito, interveio só para dizer que em relação à 

Ligação de Baião à Ponte da Ermida, é claro que todos conhecem a opinião do Senhor Vereador 

Paulo Portela da Coligação “Com determinação por Baião”, pois foi o próprio que numa reunião de 

Assembleia Municipal se pronunciou contra a ligação. Também foi claro que nesta altura quando 

apresentamos uma sugestão de alteração do traçado, estamos a assumir que não queremos a obra. 

Este traçado, depois de muito discutido e analisado, é aquele que melhor serve os anseios da 

população, sendo que o mesmo chegou a ser lançado a concurso em 2008, escolhido o empreiteiro e 

só não avançou porque o Governo foi dissolvido e a Governação do seu partido deixou cair a obra. 

Referiu a importância desta obra como ligação entre os três principais eixos de desenvolvimento do 

concelho e as Zonas Industriais, Campelo, Gôve e Santa Marinha do Zêzere, enfatizando que tudo foi 

pensado aquando da aquisição dos terrenos para a terceira Zona Industrial, no sentido de ir ao 

encontro da realização desta obra, sendo que, tudo só feito, depois de saber que esta obra iria 

finalmente ser uma realidade. Quanto à situação do pessoal afeto à recolha do lixo, disse que, 

segundo que lhe foi dito pelo responsável do setor, tudo quanto se diz à volta desta situação é mentira.  
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O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a referir que quando fez a sua intervenção em 2020 na 

Assembleia Municipal sobre a Ligação de Baião à Ponte da Ermida, ainda não era candidato e fê-la 

enquanto empresário e cidadão, quando aceitou ser candidato, sabia que tinha de mudar de opinião, o 

que considera legitimo. Quanto à sugestão de alteração do traçado, disse que se essa possibilidade 

consta numa das cláusulas do caderno de encargos é porque estas situações acontecem. Em relação 

aos terrenos da Zona Industrial, sugeriu que se fizesse uma auscultação ao povo de Santa Marinha do 

Zêzere e Campelo, para se ter a verdadeira perceção sobre o assunto, deixou esse desafio. ------------- 

 

No seguimento desta última intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, o Senhor Presidente da 

Câmara em Exercício, disse que a auscultação à população foi feita em setembro, aquando das 

Eleições Autárquicas, e por isso, quando as pessoas se pronunciaram sobre o projeto que queriam 

para Baião e a população de Santa Marinha do Zêzere também demonstrou através da votação, que 

sabia qual era a opinião do Senhor Vereador Paulo Portela sobre o assunto. ---------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio novamente para dizer que em relação à auscultação à 

população, tal como o Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu, essa aconteceu há um mês 

atrás. Disse ainda que, apesar do Senhor Vereador mudar de opinião, continua a ser a mesma 

pessoa, o que só demonstra que passou a ser catequizado pelo seu partido. ---------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Designação da Comissão de Gestão do Fundo Social de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 designação da Comissão de Gestão 

do Fundo Social de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Minuta de protocolo para a utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de 

Eiriz – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 minuta de protocolo 

para a utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de Eiriz. Sobre este assunto o 

Senhor Vereador Paulo Portela solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pela 

Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, Anabela Cardoso. -------------------------------------------------- 
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3. Minuta de protocolo para a utilização do Centro Hípico – Agrupamento de Escolas Vale de 

Ovil – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo para a utilização do 

Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas Vale de Ovil. Sobre este assunto o Senhor Vereador 

Paulo Portela solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pela Senhora Vereadora do 

Pelouro da Educação, Anabela Cardoso. -------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, 

destinado à realização de obras de requalificação/beneficiação no Cemitério de Ribadouro – 

Proposta  

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

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

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro à 

Freguesia da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, destinado à realização de obras de 

requalificação / beneficiação no Cemitério de Ribadouro. A Câmara mais deliberou submeter o assunto 

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

 

5. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Sexta Gala do Empresário/a 

do Concelho de Baião – Proposta  

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

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

integralmente reproduzida no anexo 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 

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

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da iniciativa “Compre em Baião 

2021” – Proposta  

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

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

integralmente reproduzida no anexo 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 o apoio 

à Associação Empresarial de Baião para a realização da iniciativa “Compre em Baião 2021”. Sobre 
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este assunto o Senhor Vereador Paulo Portela sugeriu aumentar este valor, dada a importância desta 

iniciativa para a dinamização do comércio local. ------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, 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 maioria com quatro votos a favor e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “Com Determinação por Baião”, aprovar a 

Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado. Sobre este assunto o Senhor 

Vereador Paulo Portela solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pelo Senhor 

Presidente da Câmara em Exercício. A Senhora Vereadora Célia Azevedo sugeriu que, não retirando 

a importância dos lugares a recrutar para a categoria de Técnico Superior, a Câmara tivesse em conta 

a admissão de mais Assistentes Operacionais, dado que se tem verificado a falta destes profissionais 

no Centro de Saúde, embora todas as situações têm sido resolvidas com a devida articulação das 

entidades.  O Senhor Presidente da Câmara em Exercício disse que a sugestão apresentada é um 

ponto pertinente e que com certeza a Câmara ao elaborar o mapa de pessoal para o ano de 2022, terá 

em conta essas necessidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Proposta Nº 1 da Coligação com Determinação por Baião (PSD-CDS) – Proposta  

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores da Coligação “Com determinação por Baião”, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo VIII à presente ata. A proposta foi submetida a discussão, tendo 

sido aprovada por maioria, com dois votos a favor dos Senhores Vereadores da Coligação “Com 

Determinação por Baião e quatro abstenções dos Senhores Vereadores do partido Socialista. Os 

Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram declaração de voto, cujo texto foi ditado para 

a ata e que se passa a transcrever: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“i) Na medida em que as propostas apresentadas pelos Vereadores da Coligação PSD-CDS 

discriminam, negativamente, os particulares em razão da sua ascendência e convicções políticas e 

ideológicas e, bem assim, o direito a aceder ao trabalho pelos cidadãos, a aprovação das mesmas 

violam o princípio constitucional e fundamental da igualdade e o direito fundamental ao trabalho, 

previsto nos artigos 13.º e 58.º da Constituição da República Portuguesa. -------------------------------------- 

ii) Para além disso, ao instituírem por ato administrativo mais requisitos para a constituição do vínculo 

de emprego público do que aqueles que estão previstos na lei, a aprovação das propostas 

apresentadas pelos Vereadores da Coligação PSD-CDS viola a Lei – designadamente a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas – por usurpação de poder. ----------------------------------------------------------- 

iii) Neste quadro, os Vereadores do PS abstêm-se na votação e fazem consignar em ata que a 

aprovação das propostas apresentadas é exclusivamente imputável aos votos dos Vereadores da 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 21 da Reunião Ordinária de 10.11.2021 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          8/8 

Coligação PSD-CDS e determinará a formulação de uma participação junto do MP, pelos motivos 

atrás indicados.“------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
IV. 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 em Exercício, Filipe 

Manuel da Cunha Ferraz, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H10 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 _________________________________________ 


