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ATA  N.º 02 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

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

Técnica Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 

75/2013, de 12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da 

Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara,  Joaquim 

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

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

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca  

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

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

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

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

 

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 janeiro de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

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

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

 

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

registo de que no próximo sábado, pelas 21H30, deveria realizar-se o habitual Encontro de 

Cantadores das Janeiras, que mais uma vez devido à pandemia, não poderá ser levado a efeito. Neste 

sentido, a Câmara no próximo sábado vai lançar através das redes sociais, um vídeo para assinalar a 

tradição das Janeiras, com a participação dos grupos de seniores dos Centros de Relação 

Comunitária e dos “Atelier Inter-Gerações” que são dinamizados pelo CLDS 4G “REDE +” e um grupo 

da Escola de Música da Casa do Povo de Campelo. Realçou que, esta será a forma de continuar a 

valorizar as nossas tradições, reforçando laços, homenageando os nossos antepassados e 

promovendo esta tradição ancestral. Por fim, informou que pelos mesmos motivos, o tradicional Desfile 

de Carnaval, também será cancelado, à semelhança do que está a acontecer nos outros Municípios. -- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo interveio para dizer que em relação à questão do Polidesportivo 

do Centro Escolar do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, disse que falou com o Coordenador, 

no sentido de saber se as necessidades que lhe foram transmitidas se mantinham. Ao que lhe foi 

respondido que o assunto continua por resolver e que na última visita ao Centro Escolar, apenas 

identificou as necessidades imediatas, não tendo referido as que já tinham sido identificadas 

anteriormente  ao anterior executivo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes e começou por agradecer os links 

que a Senhora Vereadora Anabela Cardoso lhe enviou, para efeitos de consulta dos contratos-

programa. No entanto, voltou a dizer que os valores desses contratos deviam constar das atas. Depois 

agradeceu a disponibilidade do pessoal que esteve na Mesa do Voto Antecipado para as Eleições 

Legislativas/2022, que funcionou no passado dia 23 de janeiro, no Edifício dos Paços do Município. 

Apresentou um voto de louvor ao antigo estudante da Faculdade de Ciências de Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto, Rafael Cardoso, da Freguesia de Ancede, deste Concelho,  

que foi distinguido com o Prémio de Prevenção do Cancro Colorretal, atribuído pela prestigiada 

Fundação Alemã, no âmbito  do desenvolvimento da sua Tese de Doutoramento. Deixou-lhe uma 

mensagem de parabéns e felicitações. Voltou a questionar o Senhor Presidente da Câmara, se tem 

conhecimento das empresas privadas que foram presenteadas com as ofertas de Natal. Ainda  no 

âmbito da Revista Municipal, insistiu que se outras entidades tem o direito de estar na referida revista, 

também os Vereadores da Oposição mereciam ter o seu espaço. Sobre a explicação dada pelo Dr. 

Nuno Coutinho, acerca das fotografias publicadas no âmbito da Inauguração do Jardim de S. 

Bartolomeu, não a considerou muito fiável ao nível do RGPD, na medida em que o artº 77 do Código 

Civil não tem nada a ver com o assunto. Em relação ao Programa Pares, perguntou se a Câmara irá 

continuar a agir com os mesmos procedimentos de comparticipação, ou se pensa em mudar os 
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mesmos. Relativamente ao assunto abordado na reunião anterior, sobre a Escola de Lordelo de 

Ancede, perguntou se a autarquia acha que a situação de uma Educadora e uma Auxiliar para 4 

crianças, se deve manter, ou se, no futuro, estas crianças serão integradas no Polo Escolar. Solicitou 

também informação sobre o tipo de candidaturas que serão apresentadas pela APDL, no âmbito da 

carta de conforto que o Senhor Presidente assinou e referiu na reunião anterior. Disse ainda que, teve 

conhecimento de que o Chefe de Divisão da Educação e Ação Social do Município do Marco de 

Canaveses e Ex-funcionário desta Autarquia, foi convidado para ser Presidente do Júri do Concurso 

para um novo Chefe de Divisão da Câmara. Referiu que em vez de ser convidado para o júri, se não 

devia ser convidado para o lugar, de forma a ajudar o Município com o conhecimento que adquiriu 

nesta área. Perguntou também em que situação se encontra a realização do filme “O 1º Dia”. Depois, 

referiu que se encontrou recentemente com seis ou sete pessoas, na fila das instalações das Águas 

do Norte em Baião, que não pretendiam tratar de novos pedidos de ligação, mas sim, para reclamar  a 

falta de respostas às suas solicitações, sendo que, ele próprio também se encontrava ali pelas 

mesmas razões. Referiu que o atendimento na loja, não é o melhor, apenas se limita a dizer para 

enviar uma carta e que alguém lhes responderá. Em função da demora nas respostas, sugeriu que a 

Câmara através do CIAC possa ajudar os consumidores nestas situações. ------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para deixar algumas notas, nomeadamente, para dizer 

que fazia suas as palavras proferidas pelo Senhor Vereador Paulo Portela em relação ao voto de 

louvor ao Rafael Cardoso, por ser distinguido com tão prestigiado prémio. Destacou o facto de se 

tratar de um aluno de Baião que fez todo o seu percurso com algumas dificuldades económicas, é uma 

alegria e orgulho imenso para Baião, pelo que, estas referências são sempre muito bem-vindas. 

Referiu também que em relação à realização da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e dos 

Vinhos de Baião, que nos últimos anos não foi possível realizar devido à pandemia, a sua realização 

em 2022, estará pendente da forma como evoluirá a situação da COVID-19, bem como as suas 

condicionantes. O primeiro plano passará por se realizar on-line como no ano transato, em parceria 

com a DOLMEN, que apesar de ter corrido muito bem, não é a mesma coisa. Disse que estamos a um 

mês e uma semana da data habitual, sendo que, a previsão do pico da pandemia aconteça em 

meados de fevereiro, resta esperar para ver efetivamente qual será a melhor forma de realizar o 

evento, ou até considerar uma data mais à frente. Finalizou dizendo que estamos todos abertos às 

condições decorrentes da evolução da pandemia. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e 

fez algumas considerações sobre as mesmas. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora 

Célia Azevedo sobre a questão do Polidesportivo, disse que, em função das informações que foram 

colhidas e veiculadas em anteriores reuniões de Câmara, parece-lhe aquilo que inicialmente foi 

identificado como necessidade de intervenção, deixou de o ser, passando pela identificação de outras. 

Mesmo assim, e para se clarificar tudo, sugeriu que a Senhora Vereadora Célia, no final da reunião, 
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reunisse com a Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, Anabela Cardoso, para que seja 

possível acertar a situação de vez, combinando o que verdadeiramente se identifica como 

necessidades possíveis de serem realizadas. Em relação às doze questões levantadas pelo Senhor 

Vereador Paulo Portela, disse que iria tentar responder. Sobre o agradecimento dos links que lhe 

foram fornecidos pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso, disse que não era preciso agradecer e 

que não tinha mais a acrescentar sobre o assunto. Relativamente ao elogio e disponibilidade dos 

funcionários que exerceram as funções de Membros da Mesa Eleitoral do Voto Antecipado, no 

passado domingo, referiu que estiveram muito bem a fazer o seu trabalho, tal como, todos os outros o 

fazem nos seus respetivos trabalhos, numa ação permanente da Câmara, trezentos e sessenta e 

cinco dias por ano.  Quanto à questão do aluno Rafael Cardoso, disse que a Câmara já tinha 

conhecimento, e nestas situações a Câmara, de uma forma mais ou menos discreta costuma 

referenciar tal, podendo mesmo, em função da importância, dar-se destaque na Revista Municipal, no 

sentido destacar as pessoas que contribuem, de alguma forma, para a valorização do nosso território. 

Ainda sobre a questão das ofertas a privados, disse continuar sem saber de quem se trata, mas pediu, 

mais uma vez, que o senhor vereador concretizasse. Salientou que todas as ofertas são da sua 

responsabilidade, pelo que, o Senhor Vereador, devia dizer qual é a empresa, para que, de uma vez 

por todas, este tema deixe de ser assunto, e, passe a ser um não assunto. No que diz respeito à 

questão da Revista Municipal, bem como da publicação das fotografias da inauguração do Jardim, 

disse que não tinha nada de novo a acrescentar, mas se continuar com dúvidas, poderá chamar 

novamente o Jurista para algum esclarecimento adicional, ou até, no final da reunião, dirigir-se ao seu 

gabinete, de forma a esclarecer as dúvidas que ainda possam persistir. Informou que pretende que 

dentro de cerca de um mês já se façam as gravações em vídeo, sendo que, como já referiu várias 

vezes, o foco será a gravação da próxima Assembleia Municipal e posteriormente serão as Reuniões 

de Câmara. Realçou que para o efeito, na próxima Reunião de Câmara será apresentada uma 

proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal, aprovado em 20 de outubro de 2021, para 

que o mesmo acomode a situação das gravações. Disse ainda que a previsão aponta para a primeira 

reunião do mês de março, de forma a que, nessa data, o problema esteja já ultrapassado. Sobre o 

programa PARES, referiu que a Câmara tem um Regulamento de apoio às entidades sociais, que é 

público, e para além disso existe uma prática que se pretende manter, sendo que, o qua vai para além 

do previsto nesse documento, deve ser visto caso a caso. A Câmara tem apoiado de forma muito 

diversa instituições que também elas são diversas. Realçou que a Câmara está como sempre esteve, 

disponível para fazer parte das soluções. Sobre a Escola de Lordelo, disse mais uma vez, que não se 

trata de uma escola, mas sim de um Jardim de Infância e que a questão é o número baixo de alunos, 

que acabam por ser prejudicados ao nível da socialização com outras crianças. Referiu que, em 2006 

fez um périplo pelas 38 escolas, da altura, espalhadas por todo o Concelho e não foi tarefa fácil 

convencer os pais de que a integração daqueles alunos em Polos Escolares, apesar de ser 

considerada benéfica para o desenvolvimento das crianças. Posteriormente assistimos ao 

encerramento das mesmas, passaram para os Polos Escolares, em que estes, aquando da sua 
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construção já cumpriam a situação de poder vir a integrar os jardins de Infância. Salientou que, 

efetivamente é muito melhor ter turmas com 18 a 24 crianças, quer em termos de socialização, quer 

ao nível das suas aprendizagens. Em relação à assinatura da carta de conforto da APDL, disse que se 

trata de um procedimento habitual, quando determinadas entidades apresentam candidaturas que 

podem trazer benefício público, sendo uma forma de reforçar a importância das mesmas. No entanto, 

referiu que em caso de dúvidas, poderá fazer-lhe chegar uma cópia do documento. Sobre a questão 

dos Júris de concursos informou que neste tipo de procedimentos é habitual pedir às Câmaras 

vizinhas para designarem alguém ao nível da Chefia de Divisão, para a constituição do Júri. 

Acrescentou ainda que se solicitou às Câmaras de Amarante e do Marco de Canaveses elementos 

para integrarem o Júri, sendo que, de momento ainda não está definido quem será o Presidente. Mais 

referiu que, estando aberto o concurso, podem concorrer todos os candidatos que cumpram os 

respetivos requisitos. Sobre a realização do filme “O 1º Dia”, disse não ter presente nem conhecimento 

desse filme. Apenas informou que há uma situação em cima da mesa para a possibilidade do apoio a 

um filme rodado ao longo das quatro estações do ano – “Outono”, bem como uma outra possibilidade 

de colocar em filme “A Cidade e as Serras” de Eça de Queiroz, através de uma candidatura ao ICA. A 

este respeito, chamou mais uma vez a atenção, para que seja evitada a colocação de questões com 

base no, “ouvi dizer”, ou, no “diz que disse”. Quanto à questão abordada sobre os serviços prestados 

pela empresa Águas do Norte, disse que iria ter uma reunião no dia seguinte com a empresa, sobre 

alguns assuntos pendentes ou previsão de investimentos futuros, e pode aflorar a situação que o 

senhor Vereador reportou. Todavia, referiu, mais uma vez, que a melhor forma seria que o senhor 

vereador apresentasse situações concretas, com a identificação das falhas e respetivos utentes. Isso 

tanto poderia ser feito através da Câmara, como um reporte direto à própria empresa. Disse ainda que 

a Câmara tem sido informada de que o número de reclamações à empresa, tem diminuído. 

Acrescentou ainda que, a Câmara está disponível para combinar uma reunião com a empresa e a 

presença dos Senhores Vereadores da oposição, onde poderão expor todas as questões e esclarecer 

dúvidas. Quanto à sugestão do CIAC, disse que se trata de um intermediário na perspetiva de mediar 

já mais na parte conflito ou do contencioso. Contudo, frisou mais uma vez, que a Câmara tem todo o 

interesse para que as coisas corram bem para os munícipes e estará sempre disponível para apoiar. -- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela pediu para voltar a intervir, para dizer que quando referiu a 

disponibilidade dos funcionários, foi pelo facto de se tratar de um domingo. Depois disse que quando 

mencionou as ofertas a empresas privadas, se tratava dos CTT’s. Voltou a dizer que é totalmente a 

favor da integração das crianças do Jardim Infantil nos Centros e Polos Escolares. Ainda sobre o 

assunto das gravações, disse que não se trata de um não assunto, uma vez que para o tratar era 

sempre abordado problema do RGPD. Sobre a questão do financiamento das instituições, perguntou 

se era normal a prática da comparticipação de 50% / 50%, e, depois visto caso a caso. Voltou a insistir 

que a pessoa que foi convidada para fazer parte do Júri de Concurso, é que devia ser candidato e 

voltar à Autarquia. Ainda em relação à questão das águas, disse que não irá fazer da água um cavalo 
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de batalha política, mas sim, a sua preocupação com a melhoria do serviço prestado aos munícipes. 

Alertou que os serviços das Águas de Baião, devem deixar de dizer aos clientes para enviarem um 

email e esperar pela resposta. Sugeriu ainda que a Câmara continue a pressionar a empresa para 

responder aos munícipes e voltou a insistir para o facto de se poder utilizar o CIAC para os ajudar 

nestas situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Câmara alertou para o facto da demora do período de antes do dia, sobretudo quando se trata da 

repetição das mesmas questões, sendo que, para o cumprimento do regimento, cada Vereador tem 

um tempo de cinco minutos para fazer a sua intervenção, espera, por isso, bom senso de forma a não 

ter que recorrer ao cumprimento do referido regimento. Disse ainda que, com a repetição das mesmas 

questões várias vezes, até parece que há falta de outros assuntos para tratar. Em relação à questão 

dos funcionários referiu que já está tudo explicado. Quanto às ofertas aos CTT’s disse muito 

abertamente que sempre foi assim, a empresa já foi publica, contudo, apesar de já não o ser, não 

deixa de prestar um serviço público, não vendo, por isso, qualquer problema nesta situação. Ainda 

sobre a gravação das reuniões, disse que não trata de teimosia, até porque a Câmara não é obrigada 

a fazê-lo. Disse também que não tem problemas em dizer “sim” ou “não” e não precisa de arranjar 

desculpas, se não tivesse intenção, teria dito não, desde a primeira interpelação. Frisou que tinha 

muitas dúvidas e que ainda hoje tem, que quer ver esclarecidas, para que ao avançar-se, se possa 

fazer bem feito, para que seja uma boa transmissão e que dignifique este Órgão Municipal. No que diz 

respeito à questão da Revista Municipal, já disse por mais que uma vez o que tinha a dizer, e, por isso, 

não tem nada a acrescentar. Quanto à questão do financiamento das instituições a 100% ou a 

50%/50%, disse para não colocar palavras na sua boca, que não disse. O que disse foi que as regras 

de apoio estão definidas em Regulamento e para além deste, há situações concretas e excecionais de 

cada instituição, que também elas, são trabalhadas de forma excecional, dando exemplos de algumas 

dessas situações. Sobre o assunto do pré-escolar disse que não tinha mais nada a acrescentar. 

Relativamente à questão do júri do concurso e convidar o próprio para ocupar o lugar de Chefe de 

Divisão, disse que, como o senhor vereador certamente saberá, a Câmara não pode fazer esse 

convite, dado que obedece a um concurso público. No entanto, e como já disse, quem cumprir os 

requisitos pode sempre concorrer. Em relação à situação das águas, disse que percebia tudo e não 

tem nada mais a acrescentar. Lembrou mais uma vez, de que os Senhores Vereadores poderão fazer 

chegar as questões que queiram que sejam colocadas, sendo que a Câmara está sempre disponível e 

interessada para que as coisas corram bem. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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 minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ----------- 

 

2. Minuta de protocolo de cooperação tripartido, no âmbito da atividade económica do setor 

primário, entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a Dólmen, 

Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL – 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 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 de cooperação tripartido, no âmbito da atividade económica do setor primário, 

entre o Município de Baião, a Cooperativa Agrícola de Baião e a Dólmen, Cooperativa de Formação, 

Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL. --------------------------------------------------------------- 

 

3. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta às Juntas de Freguesia de 

Viariz e Loivos da Ribeira e Tresouras – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 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 de 

cedência da Piscina Municipal Coberta às Juntas de Freguesia de Viariz e Loivos da Ribeira e 

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

 

4. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – Ocupação de espaços na feira por feirantes 

residentes no Município – 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 o poio 

à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil referente à Ocupação de espaços na feira por feirantes 

residentes no Município e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 

 

5. Pedido de Isenção de Taxas de Operações Urbanísticas – 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 
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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 pedido de Isenção de 

Taxas de Operações Urbanísticas e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------- 

 

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, 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 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  
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