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ATA  N.º 08 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Abril 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, declarou aberta 

a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de Abril 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. Não participou na votação o Senhor Vereador José Manuel Lima Soares, por não ter 
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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 Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o registo de 

algumas iniciativas realizadas recentemente, nomeadamente a realização da 9ª Edição do Tunance – 

Festival de Tunas, que seria a 11ª, se não tivesse um interregno de dois anos devidos à Covid-19. 

Felicitou a organização pela forma como decorreu mais esta iniciativa que já vem com alguma tradição 

e parabenizou também todos os que se envolveram na realização do evento, o qual é mais uma forma 

de dignificar e dar a conhecer o nosso povo, a nossa região, a nossa gastronomia, bem como os 

saberes e sabores de Baião. Aproveitou para dar os parabéns e felicitar também as empresas PM’s 

Lideres do Concelho premiadas, que apesar de ainda não ter a listagem completa das mesmas, disse 

que esta distinção é importante, na medida que mostra a forma como estas empresas em tempo de 

pandemia, souberam estar presentes e ser resilientes. Lembrou os menos atentos de que, ser PM 

Lider, é ser uma empresa de sucesso, quer no que diz respeito à sua estabilidade financeira, quer em 

relação à forma como gere os recursos humanos e materiais que tem ao seu dispor. Felicitou também 

a Associação Empresarial de Baião pelos seus 40 anos, assinalados na semana passada, lembrando 

que são 40 anos a olhar para o futuro, sendo que, não há presente sem passado, tal como não há 

futuro sem presente. Deu os parabéns a todos os Senhores Presidentes de Direção que por ali 

passaram, os quais deram o seu melhor à AEB, bem como aos empresários de Baião que dela fazem 

parte, alertando que as associações são tanto maiores e tanto melhores, quanto maior o envolvimento 

de todos os empresários. Terminou, dando mais uma vez os parabéns à AEB pelos seus 40 anos, 

desejando que venham muitos mais com sucesso. --------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhor Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todo os participantes na reunião e usou da 

palavra para deixar o registo de algumas iniciativas no âmbito dos seus pelouros. Desde logo, no dia 

20 de abril, a abertura do Curso de Bengalas, que decorre na Freguesia de Gestaçô, que conta com a 

parceria do CEARTE, com 19 formandos inscritos para frequentar esta ação, sendo que, a 

preocupação da Câmara também é a de garantir a continuidade desta arte, até porque se trata de um 

trabalho desenvolvido no âmbito do património imaterial, com a previsível classificação nacional das 

bengalas no inventário de salvaguardada nacional. Disse que além dos formandos inscritos, também 2 

colaboradores da autarquia irão frequentar esta formação, para assim se garantir de que há alguém a 

aprender a fazer as bengalas e que dará continuidade a este trabalho. Informou ainda de que, no dia 

de ontem, decorreu no Centro Escolar de Campelo, uma ação de prevenção em segurança rodoviária, 

que contou com a colaboração do piloto de ralis, Filipe Nogueira, e que durante o dia desenvolveu 

várias iniciativas para os alunos do primeiro ciclo, num total de 150 alunos, nomeadamente palestras 
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de sensibilização para as questões da prevenção e segurança rodoviária. Depois, os alunos tiveram 

ainda a oportunidade de entrar no carro do piloto, que é sempre um momento muito apreciado. Foram 

também disponibilizados uns karts e foi criada uma pista dentro do Centro Escolar, em que os alunos 

puderam simular o que é andar na estrada. Tinha inclusive a presença da GNR e da equipa da Escola 

Segura também, que foi autuando alguns que não cumpriam as regras, como forma de terem a noção 

real daquilo que é a segurança rodoviária e os cuidados que se devem ter. No mesmo dia, à tarde 

decorreu uma outra atividade com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Baião, uma ação de 

simulacro, de desencarceramento de uma vítima de um acidente e, portanto, os alunos também 

tiveram oportunidade de ver como é que os bombeiros atuam nestas situações. Nessa mesma tarde, 

também decorreu a apresentação da iniciativa (A) Douro – O Douro no Cinema de Manoel de Oliveira, 

que se vai realizar no Mosteiro de Ancede, nos dias 6, 7 e 8 de maio, é um ciclo de cinema focado no 

Douro e na obra de Manoel de Oliveira, será um evento diversificado, com cinema, música, etnografia 

e gastronomia durante três dias, que além de envolver as associações do Município, terá também a 

participação da própria DOLMEN. Aproveitou para convidar os presentes a participar nesta iniciativa e 

que fará chegar o programa mais detalhado, o mais breve possível. Depois, já no próximo sábado, dia 

30 de abril, pelas 21H30, na Igreja de Valadares, a realização de mais um concerto no âmbito do 

Festival, Inventa, dinamizado pela CIM e pela Rota do Românico, deixando o convite para todos os 

que queiram participar. Por último, referiu que se está a preparar a inauguração da Extensão dos 

Serviços Municipais no Antigo Edifício da Biblioteca e do Museu, prevista para dia 6 de maio, podendo 

ainda vir a ser alterado, uma vez que se contará com a presença do Senhor Secretário de Estado da 

Administração Local e Ordenamento do Território, estando, portanto, dependentes da sua agenda para 

fechar esta data, mas tudo indica que será no dia 6 de maio. Lembrou que, serão vários os serviços da 

autarquia que passarão para aquele edifício. Terminou dizendo que se trata de uma inauguração 

simbólica que contará com a presença dos funcionários da autarquia e que serão convidadas as 

entidades que se relacionam com os serviços que serão para lá transferidos. ---------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo, cumprimentou os presentes e interveio para dizer em nome da 

sua bancada, que comungam do exposto do Senhor Vereador José Lima, e, portanto, deram também 

os parabéns a todos os envolvidos. Depois, disse que valorizava mais uma vez a organização da 

sessão solene relativamente à Comemoração do 25 de Abril e que estiveram presentes neste ato 

solene, como forma de honrar aqueles e aquelas que lutaram para que, se possa estar aqui, hoje 

também, a representar diferentes forças políticas e ideologias. Neste sentido, proferiu o seguinte: 

“Permitam-me que, dentro dos diversos ideais de Abril, destaque a liberdade na sua mais variada 

dimensão, liberdade de expressão, ação, pensamento e associação, entre outros, como o presenciado 

na última Reunião de Câmara - alguém, munida da sua liberdade, da sua, digo eu, interrompeu a 

sessão sobre um grave e falacioso pretexto. Só porque sim. Em política não pode valer tudo. A 

liberdade não pressupõe que possamos tudo fazer. Aliás, e cito. A nossa liberdade termina onde 

começa a do outro”. Por fim, referiu que estando a aproximar-se o final do ano letivo e dirigindo-se 
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mais ao Pelouro da Educação, sugeriu que pudessem ser dinamizadas atividades em colaboração 

com os 3 Agrupamentos de Escolas, no sentido dos alunos puderem participar em atividades fora do 

âmbito curricular, de forma a contribuírem para minimizar os efeitos da pandemia. Até porque, a escola 

é muito mais do que os programas curriculares que têm de ser religiosamente cumpridos, verificando-

se que, há grupos que fazem imensas visitas de estudo, e, outros que durante quatro ou cinco anos 

raramente saíram do espaço escolar. Disse que, até pode ser matéria de competência das direções 

escolares, mas discorda, porque quando se fala de transferência de competências para as autarquias, 

significa também que estas assumem mais responsabilidades, e, embora o Executivo não tenha sido 

solicitado a colaborar, poder-se-á sempre fazer mais e melhor. --------------------------------------------------- 

 

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

acompanham estas reuniões através das redes sociais. Começou a sua intervenção por abordar um 

assunto já aqui falado, que foi a presença do Município de Baião na BTL. Deu mais uma vez os 

parabéns à Senhora Vereadora do Pelouro do Turismo e sugeriu que na próxima edição da BTL, o 

Município de Baião tenha um stand, de forma às empresas do Concelho se poderem representar da 

forma que merecem, sendo certo, que para tal, tenha que haver um número mínimo (dez ou mais) de 

empresas interessadas que o justifiquem. Disse que seria importante, na medida em que se trata do 

maior evento a nível nacional de promoção turística e até no estrangeiro, e, seria mais uma forma de 

elevar o nome de Baião. Ainda relacionado com a BTL disse à Senhora Vereadora que achou 

estranho o facto de não se ter aproveitado, para promover Baião como primeiro Município do 

continente a obter o certificado de destino sustentável, sendo que, não conseguiu ver um simples roll-

up sobre o tema. Pois, num evento de promoção desta envergadura, seria uma excelente 

oportunidade para promover Baião neste âmbito, muito embora concordasse com que foi feito e muito 

bem, ao nível do Mosteiro de Ancede, do artesanato, da aplicação do Portugal Play, ou do Rali Terras 

da Aboboreira. Depois, em relação a um assunto abordado na reunião anterior sobre a eletrificação da 

Linha do Douro, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara, se já sabia o nome do programa que vai 

financiar a obra, ou se, ainda se está a ver se vai haver programa, porque nesta altura já se deveria ter 

a noção de qual será o programa. Ainda sobre este assunto, voltou a perguntar qual foi a razão efetiva 

desta mudança de prioridades do Governo. Referiu que na última reunião, pela primeira vez, o Senhor 

Presidente da Câmara fez jus ao seu estatuto e não o deixou falar, uma vez que é quem manda e 

dirige as reuniões. Disse que isto, o deixou inquieto, porque normalmente sempre que pede a palavra, 

tem sido benevolente e o deixa falar. Disse ainda que, depois da reunião, refletiu sobre qual seria o 

facto que o levou a não deixar de rebater as suas afirmações, e qual o seu espanto, reparou que foi no 

âmbito de um assunto relacionado com o Byonritmos e olhando para os seus corpos socias, acabou 

por perceber. Referiu que está plenamente de acordo em ter que se ajudar os jovens e estar do lado 

deles, contudo, não se lhes pode “facilitar nem dificultar a vida”. Quando o seu pedido era só para 

dizer que achava estranho o facto de se aprovar a atribuição de um subsídio a uma Associação que 

não tem orçamento para 2022. Por isso, é preciso deixar que os jovens e os menos jovens nas 
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associações façam o trabalho devidamente. Deixou uma sugestão, que fazia parte do seu o programa 

eleitoral, que tinha como objetivo a Câmara criar um gabinete de apoio às associações, não só para 

apoiar as candidaturas a fundos comunitários, como também para candidaturas a outro tipo de apoios 

que possa haver da parte do Estado Central ou de outras instituições. Por outro lado, também se 

aproveitava para dar formação aos dirigentes e para os ensinar no caso deles quererem tratar da 

documentação para que esteja tudo direitinho. Depois, questionou o Senhor Presidente da Câmara se 

estão a ser cumpridas todas as regras e normas de segurança na retirada do amianto, no âmbito das 

obras que estão a decorrer na Escola de Eiriz. Alertou para o facto da perigosidade da manutenção do 

amianto, pois quando isto acontece, tudo o que está à volta tem que parar e o que lhe parece é que a 

escola continua a laborar. Ainda sobre a reunião passada, disse que o Senhor Presidente mais uma 

vez tentou que as suas afirmações fossem deturpadas acerca do apoio de 87% ao orçamento do 

Bayonritmos, comparando com o apoio a uma atividade da AEB. Disse que essa comparação não faz 

sentido, uma vez que a AEB é muito mais que uma atividade e felizmente com muita autonomia. Pediu 

encarecidamente que não volte a tentar confundir as suas palavras, de forma a não confundir as 

pessoas que estão lá em casa e pensem que aquilo que diz não é verdade. Por fim, voltou a fazer 

mais uma pergunta, já aqui feita várias vezes, sobre o que se passa acerca da contratação do Dr. 

Pinho Silva, para vir trabalhar para a Câmara Municipal, o que aliás, a sua vinda o deixaria contente. 

Disse que queria saber se aquilo que circulou nos corredores desta autarquia é verdade, ou seja, se a 

Câmara Municipal pediu algum parecer, à CCDRN para ver a forma como pode contratar os serviços 

do Ex-Vereador desta Câmara e Vice-Presidente, Dr. Pinho Silva. ------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou os participantes nesta reunião e interveio para 

sinalizar algumas iniciativas que foram decorrendo nos últimos 15 dias, no âmbito dos seus pelouros. 

Começou por referir o sucesso obtido com o Rali Terras da Aboboreira, uma parceria com os 

Concelhos de Amarante e Marco de Canaveses, e com o Clube Automóvel de Amarante, que uma vez 

mais teve bastante sucesso. Um Rally com muito público e que teve início na Rua de Camões, onde 

foi criado um espaço de convívio e confraternização que a população muito apreciou. Depois referiu 

uma outra iniciativa, que decorreu no fim de semana passado, a realização da Taça do Município na 

modalidade de Futebol, um objetivo atingido por parte do Município, na medida em que foi possível o 

reavivar de memórias e hábitos associativos que implementam dinâmica nas nossas Freguesias. As 

direções dos Clubes deram conta que, acharam muito boa esta iniciativa e que deve ser para manter. 

Ainda em relação às iniciativas, deu conta também da atividade que se realizou na Piscina Municipal 

Coberta, que teve a ver com o encontro do Mini Polo Aquático promovido pela Associação de Natação 

do Norte de Portugal, estiveram presentes seis clubes, aproveitando para destacar a presença da 

Associação Cultural e Recreativa Santa Cruz do Douro, bem como a presença de bastante público, 

adeptos da modalidade, muitos deles de fora do Concelho, que vieram a Baião para assistir aos jogos 

dos filhos e dos familiares e assim conhecerem melhor o nosso Concelho e os nossos hábitos e 

costumes, é uma iniciativa que além da vertente competitiva, tem ainda uma vertente sociocultural. 
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Falou na sessão das Comemorações do 25 de Abril, assunto já anteriormente falado pela Senhora 

Vereadora Célia Azevedo, disse que efetivamente foi mais uma iniciativa digna do dia que representa 

e de que todos se devem orgulhar. Felicitou todos aqueles que fizeram intervenções assim como deu 

uma palavra de apreço à Assembleia Municipal, pela forma como conduziu os trabalhos e assinalou 

este dia. Deixou ainda o registo de uma iniciativa que o Pelouro da Ação Social está a preparar que se 

prende com a realização do passeio sénior que normalmente se realiza no mês de setembro e que se 

estão a desenvolver todos os esforços, no sentido de se antecipar para o mês de Junho. Finalizou 

fazendo referência a uma iniciativa divulgada já pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso, que se 

desenvolveu no Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil e que será replicada nos outros 

Agrupamentos, e que tem a ver com o Projeto da Prevenção e Segurança Rodoviária, um projeto 

desenvolvido pelo Piloto Filipe Nogueira com quem o Município tem uma parceria com base no 

Contrato Programa do Motoclube Baionense. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar cumprimentou todos os presentes na sala, bem como o público 

que irá acompanhar esta reunião dentro de alguns dias e interveio para deixar o registo de algumas 

notas importantes. A primeira sobre a campanha de vacinação dos cães contra a raiva que, à 

semelhança dos anos anteriores, a Câmara vai levar a efeito, de 3 a 26 de maio, em todas as 

freguesias do Concelho. Além da vacina, será também colocada a identificação eletrónica através do 

chip. Deixou o alerta para que as pessoas adiram a esta campanha e façam a vacinação dos seus 

animais por dois motivos fundamentais, o primeiro visa a prevenção da raiva, porque é uma doença 

transmissível aos humanos, e, portanto, convém que se vacinem os animais para evitar a propagação 

desta doença aos humanos. O segundo, com a identificação eletrónica através do chip, também é 

muito importante por causa de abandono ou perda do animal, que através do chip, com certeza, será 

muito mais fácil encontrar o animal. Informou que existem editais afixados nos locais do costume com 

os dias e os locais, onde a equipa se encontra, e, se por qualquer motivo não tiver possibilidade de se 

dirigir aos locais nas datas indicadas, poderá fazê-lo sempre na primeira, terça-feira de cada mês, no 

Centro Hípico, com marcação prévia. Depois, informou que está a decorrer mais uma campanha de 

desinfeção dos contentores, sendo que a mesma é feita 2 a 3 vezes por ano, para que os contentores 

andem o máximo possível limpos, de forma a se evitar os maus cheiros. Neste sentido, apelou a todos 

os munícipes, para fazerem o sacrifício de acondicionar devidamente os resíduos, em sacos e os 

metam nos contentores, de forma a evitar estes cheiros, bem como o apodrecimento dos mesmos. 

Pois, quando se fazem descargas diretas nos contentores de lixo que não seja devidamente 

acondicionado nos sacos, esta situação vai com certeza, potenciar a sua decomposição. Apelou 

também à reciclagem, porque quanto mais se reciclar, naturalmente menos lixo indiferenciado é 

depositado nos contentores e em simultâneo implicará um menor custo do Município a pagar pelo lixo 

que é depositado em aterro. Como terceira nota, fez referência à auscultação pública para a 

classificação da Serra da Aboboreira como Paisagem Protegida Regional. Trata-se de um estudo que 

foi feito e está a ser conduzido por técnicos especializados na matéria, através do qual, chegaram à 
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conclusão de que realmente a Serra da Aboboreira tem condições para valores que justificam esta 

classificação. Apelou à participação de todos, nesta auscultação pública que decorrerá durante 30 dias 

a partir da publicação no DR, para que deem os seus contributos, para que realmente esta 

classificação saia o mais completa possível. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

bem como a disponibilidade e a compreensão para a substituição de um documento relacionado com 

a prestação de contas, alegando que em termos de conteúdo, não fez nenhuma alteração, apenas 

quanto à forma, sendo que, o Senhor Chefe de Divisão assim o entendeu, para salvaguarda de todos. 

Depois, em relação à intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo, disse que não percebeu 

muito bem, quando deu os parabéns aos envolvidos, mas depreendeu que se referia à sessão das 

Comemorações do 25 de Abril. Relativamente à situação desagradável, que se verificou na última 

reunião de Câmara, para todos e principalmente para a Senhora Vereadora Célia e que levou 

inclusivamente pela primeira vez, a alguns constrangimentos no decorrer da reunião, disse que se 

tratou de uma situação naturalmente lamentável e que na sequência disso, determinou através de um 

despacho, a abertura de um inquérito, até porque, todos queremos saber em concreto a origem dessa 

chamada. A perceção inicial era de que seria relativamente simples identificar a chamada pelo registo 

na central, mas, logo na hora percebeu-se que, pelos vistos, isso não era possível. Depois de alguns 

desenvolvimentos a seguir, porque estava perfeitamente convencido que isso era possível e que havia 

designadamente recursos materiais que nos garantissem o registo de todas as chamadas. 

Posteriormente e já em passos subsequentes, verificou-se que um aparelho de Hardware não estava 

ligado, e, como em nenhuma circunstância, tinha conhecimento disso, portanto nem o autorizei, logo, 

alguém o desligou, portanto, determinou a abertura de um processo de inquérito. Mas, isso é uma 

questão interna que obviamente está a decorrer, lamentou mais uma vez o sucedido e tudo fará para 

se clarifique a situação e não restem dúvidas. Quanto à questão das visitas de estudo e que umas 

turmas e outras não, disse que é obviamente verdade quando referiu que, estas questões são 

externas à Câmara e que não são da sua responsabilidade. Discorda quando disse que no âmbito da 

transferência de competências a Câmara poderia chegar mais longe. A este respeito, disse que no 

âmbito da transferência de competências, há um conjunto de matérias que são claras e que fazem 

parte das responsabilidades da Câmara, nomeadamente naquilo que diz respeito à gestão de recursos 

humanos de pessoal não docente e instalações dos Agrupamentos Escolares, à exceção do edifício 

da Escola Secundária, que continua a ser da Parque Escolar. Por isso, quanto à matéria do plano de 

atividades, orientação e gestão pedagógica, a responsabilidade naturalmente não é da Câmara, mas 

sim dos órgãos próprios das escolas. Acrescentou que, em relação à questão da Câmara poder ir mais 

além, disse que a mesma só o pode fazer, em linha daquilo que lhe for naturalmente solicitado, porque 

não faz nenhuma ingerência naquilo que são as responsabilidades de cada um e, portanto, sempre 

partilhou e continuará a fazê-lo, o princípio da subsidiariedade. Ou seja, cada um tem a sua 

responsabilidade e a Câmara cá estará, como sempre, para fazer parte das soluções. Referiu ainda 
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que, é conhecido por todos, que a relação da Câmara com os agrupamentos de escolas tem sido 

sempre positiva e no sentido de ir de encontro àquilo que são as expectativas de grande parte das 

solicitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, e relativamente à questão do turismo, disse 

que era uma sugestão que, eventualmente poderá ser pensada na próxima BTL. Referiu que o 

Município de Baião, por si só, pode ser uma possibilidade, mas, também é verdade que a estratégia 

que tem vindo a ser seguida, quer no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, quer 

da Associação de Municípios do Baixo Tâmega que o Senhor vereador também integra, tem sido de 

que “todos juntos somos mais fortes”. Disse que, é muito melhor termos uma presença institucional 

forte e conjunta, na medida em que promovemos um território e ganhamos uns com os outros, ou seja, 

ganhamos todos com a promoção dos territórios também à nossa volta, obviamente puxando por 

Baião, é uma forma de alargar a possibilidade de visita, aquilo que podem também conhecer na 

região. A este respeito deu como exemplo, o vídeo “Terras de Afetos”, onde promove os territórios à 

nossa volta, em que todos ganham pelo facto destes municípios também terem coisas muito 

importantes para mostrar, é precisamente nessa linha que todos ganham uns com os outros, pois, 

cada Concelho tem a sua especificidade ao nível dos seus produtos locais. Sublinhou que tem sido 

essa a abordagem seguida, todos juntos, mais fortes e tem corrido bem. Contudo, nada obsta a que se 

possa pensar de outra forma no futuro, em função de situações concretas. Lembrou que ao nível das 

empresas, é obrigação do município promover o nosso território que as empresas também fazem 

parte, mas obviamente, as empresas, se quiserem estarem presentes, elas próprias podem-no fazer. 

Relativamente à questão da ausência de publicidade da certificação de Baião como Primeiro Município 

Sustentável, disse que a comunicação social de referência fez destaque sobre o assunto, muito 

recentemente, e, por isso, interessou mais puxar mais por outros aspetos. Disse ainda que, sobre esta 

certificação espera muito em breve dar boas notícias, de uma forma mais institucional, profunda e com 

mais conteúdo, frisando que o importante é que todos saibam valorizar a questão e que Baião, seja, 

efetivamente um destino turístico sustentável. No que se refere à questão da eletrificação da linha do 

Douro, disse que é mais do mesmo, pois é um assunto que o Senhor Vereador, já aqui referiu várias 

vezes, que não trazendo coisas diferentes, dando até a entender que não tem outros assuntos. 

Sublinhou que não tem mais a dizer do que lhe já havia dito várias vezes noutras reuniões, uma vez 

que também já fez a pergunta várias vezes. Contudo voltou a dizer que, do ponto de vista formal ou 

oficial, a questão da fonte de financiamento não terá qualquer interferência naquilo que são os prazos 

que estão definidos e que lhe foram comunicados em seu devido tempo. O que existe é que, em 

função de situações específicas de programas de financiamento, havendo obras que estão mais 

avançadas, como é o caso da Linha do Oeste, há uma opção de gestão para não haver devolução de 

dinheiro à Europa, e para não se perder, é canalizado para uma determinada obra, sendo que esta 

obra será financiada por outro programa, obviamente no próximo quadro comunitário. E, portanto, não 

está a ver qual é a dúvida em relação a isso, para que haja tanta confusão. Lembrou também que uma 

coisa é a obra física em si, outra coisa é aquilo que está a decorrer, independentemente de qual é a 
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fonte de financiamento, como é a questão do projeto e de todos os preparativos que estão a decorrer, 

os quais tiveram os atrasos que tiveram e que foram assinalados em devido tempo, ou seja, quando 

em meados do ano que passou se falava da reprogramação temporal, é essa a questão que está em 

cima da mesa. Enfatizou que é isto que sabe em função da informação que lhe foi transmitida pelas 

entidades competentes, tal como já referiu em reuniões anteriores. Sugeriu que à semelhança do que 

também já aqui disse várias vezes, é que, quando alguém de direito quer uma informação diferente 

daquela que lhe tem sido aqui dada, porque ela não é suficiente ou porque não acredita nela, se dirija 

as Infraestruturas de Portugal, ou, eventualmente, ao Governo e esclareça todas as suas dúvidas. 

Quanto à questão da intervenção na última reunião de Câmara, que pelo facto de não lhe ter dada a 

palavra, terá ido para casa sem perceber e só mais tarde viu que seria a propósito de uma proposta da 

Associação Byonritmos, disse que não tinha a ver nada com o assunto da proposta, mas sim com as 

inúmeras e demoradas intervenções que faz ao longo da reunião, tema também aqui já falado várias 

vezes, o que acaba por dificultar a elaboração das atas das reuniões, bem como a sua dimensão. 

Porque, há efetivamente, coisas que ficam escritas, que enquanto ata e em termos regimentais, nem 

sequer fazem muito sentido. Reiterou que esta situação surgiu na altura em que estava a ser discutida 

aquela proposta, como poderia ser outra qualquer. Por outro lado, disse que é certo que todos nós 

aqui percebemos quais são as regras do jogo e de podermos ir um bocadinho mais além e sermos 

tolerantes, mas para que não haja dúvidas, há limites para tudo. Além disso, tem sempre a alternativa 

de poder expor as situações por escrito, com a certeza de que lhe serão dadas as devidas respostas, 

o que não se pode é estar aqui a subverter aquilo que são as regras do jogo e que foram aprovadas 

por todos os aqui presentes. Alertou para que o Senhor Vereador não lançasse a suspeição, pois 

aquela associação ao longo destes anos, já teve várias pessoas nos seus órgãos e a ação, o apoio e a 

forma de relacionamento com o Município tem sido sempre a mesma, pelo que, se tem duvidas em 

relação a algum assunto em concreto, deve esclarece-las e não lançar suspeitas sobre ninguém. Até 

porque o Senhor Vereador não é só um cidadão e como tal, tem a obrigação, em relação a qualquer 

situação que lhe pareça menos clara, de agir em conformidade. Quanto à documentação que faz parte 

das propostas, que às vezes até trazem documentos a mais, não há que ter dúvidas, pois têm que 

cumprir os critérios definidos para a atribuição de apoios às associações. Para tal, existe um 

regulamento sobre a matéria e que foi vertido num documento que se chama Código Regulamentar 

Municipal, que foi aprovado por unanimidade por esta Câmara. E, que os Senhores Vereadores têm a 

obrigação de conhecer, pois se o conhecessem não colocavam tantas questões como costumam 

fazer. Disse mais uma vez que, lançar suspeição sobre as entidades, não fica bem a ninguém, nem 

dignifica este Órgão, pois quando uma proposta é votada, todos são responsáveis pelo seu sentido de 

voto, porque foi para isso que foram eleitos. Quanto às obras que estão a decorrer na Escola de 

Ancede, naturalmente acredita que estejam a ser cumpridas todas as normas de segurança no que diz 

respeito à retirada do amianto, sendo óbvio que a obra tem um caderno de encargos, onde certamente 

está explicito em concreto, tudo o que deve ser feito. Por isso, disse que acredita piamente que estão 

a ser cumpridas todas as regras, tal como em todas nas empreitas da responsabilidade do Município. 
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Acrescentou que caso o Senhor Vereador tenha em concreto alguma questão que queira colocar, 

poderá fazê-lo quando for definida nova data visitar as obras. Depois, disse que, quando o Senhor 

Vereador referiu nas suas afirmações a propósito de apoios às associações, que tinha deturpado 

quando fez a comparação com a AEB, quem deturpou foi o Senhor Vereador, pois apenas tinha dito 

“que cada caso é um caso”, ou seja, o apoio da Câmara deve ser feito por um lado, naturalmente, em 

função daquilo que é a dinâmica da instituição, mas também em função daquilo que é a sua 

necessidade. Isto é, se houver uma associação que desempenha a sua atividade na plenitude e não 

precise de um apoio monetário da Câmara, esta não tem que o fazer. Portanto, disse que nunca 

compararia a Associação Empresarial de Baião com outra associação qualquer, a não ser que 

houvesse outra associação empresarial, seria como comparar uma banda de música com uma equipa 

de futebol. Finalmente, quanto à questão do Dr. Pinho, é mais um daqueles assuntos que traz cá, 

também pela quinta ou sexta vez, contudo, disse que espera um dia destes dar-lhe essa satisfação, ao 

comunicar-lhe que o Dr. Pinho passa a colaborar com o Município de Baião. Já no que concerne aos 

comentários dos corredores da Autarquia, disse que não merecia qualquer observação, dado que não 

fazia a mínima ideia do que se diz nos corredores. --------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Celebração de acordo de colaboração para a realização do Curso de Produção de Bengalas 

de Gestaçô, entre a Câmara Municipal de Baião e o CEARTE – Centro de Formação 

Profissional para o Artesanato e Património – 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 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, ratificar a celebração de acordo de colaboração 

para a realização do Curso de Produção de Bengalas de Gestaçô, entre a Câmara Municipal de Baião 

e o CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património. Sobre este assunto a 

Senhora Vereadora Célia Azevedo sugeriu que, se deveria replicar este tipo de acordo de 

colaboração, em relação às Cestas de Frende. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso, respondeu 

que o assunto esta a ser trabalhado nesse sentido, apesar do caminho, no que diz respeito às Cestas 

e Frende, ser mais difícil do que o das Bengalas de Gestaçô, contudo, nada obsta a que se continue a 

trabalhar e insistir  para a obtenção desse reconhecimento. -------------------------------------------------------- 

 

2. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil – Baião e os alunas Dulce Carvalho e Tatiana Ribeiro - 

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 II 
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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 o protocolo de estágio em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil – Baião e 

os alunas Dulce Carvalho e Tatiana Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Alteração ao protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil – Baião e os alunos Juliana Monteiro e 

Francisco Pinto – 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 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, ratificar a alteração ao protocolo de estágio em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de 

Ovil – Baião e os alunos Juliana Monteiro e Francisco Pinto. -------------------------------------------------------- 

 

4. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança e o aluno Bruno 

Pereira de Sousa – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação e Emprego, 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 

protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança e o aluno Bruno Pereira de Sousa. --------- 

 

5. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação de Desenvolvimento Local e Rural de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá 

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

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

minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de 

Desenvolvimento Local e Rural de Ancede. Sobre este o Senhor Vereador Paulo Portela solicitou 

alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pelos Senhores Presidente e Vice-Presidente da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Apoio financeiro à Paroquia de Santa Cruz do Douro – Festas em honra de Nossa Senhora 

do Martírio / 2022 – Proposta  
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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 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 apoio financeiro à 

Paroquia de Santa Cruz do Douro destinado às Festas em honra de Nossa Senhora do Martírio / 

2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de Apoio à Paróquia de Baião (Santa Leocádia) – 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 maioria, com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores 

Vereadores do PSD, a atribuição de apoio à Paróquia de Baião (Santa Leocádia). --------------------------- 

Apesar do respeito por quem vai em peregrinação, os Senhores Vereadores do PSD justificaram o seu 

voto contra, por entenderem que este tipo de apoio não faz sentido, na medida em que se se começar 

a entrar neste sistema, e, se juntarem várias pessoas ou  grupos, em todo o Concelho, a Câmara terá 

de apoiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Projeto de Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbano de Baião – 

Proposta de aprovação pelo Órgão Executivo Municipal e Inicio do Período de Discussão 

Pública – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, a qual se dá por integralmente reproduzida 

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

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar  Projeto de Regulamento 

Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbano de Baião – Proposta de aprovação pelo Órgão 

Executivo Municipal e Inicio do Período de Discussão Pública. A Câmara mais deliberou submeter o 

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

Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Célia Azevedo em nome da sua bancada, disse que veem 

com agrado este regulamento chegar à votação, dado que foram os próprios a alertarem para a 

urgência do mesmo. Quanto à tecnicidade do documento disse que confiavam nas autoridades 

competentes e nos funcionários que estiveram envolvidos na elaboração do mesmo. -----------------------

O Senhor Presidente da Câmara disse que, a obrigatoriedade da elaboração deste regulamento 

decorre da respetiva lei e remete a sua entrada em vigor para Julho ou Agosto, apesar da mesma lei 

aludir  a um manual de boas práticas que até ao momento ainda não foi publicado, espera-se que 

entretanto seja publicado, para que durante a tramitação do regulamento possa ser incorporado na 

sua versal final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Certificação Legal das Contas do Exercício do 2021 – 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, aprovar a Certificação Legal das Contas do 

Exercício do 2021 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Paulo Portela em nome da sua bancada, deixou uma nota de 

apreço ao Dr. Rangel e a todos profissionais pela forma como elaboram e organizam a contabilidade 

da Autarquia, bem como pela certificação da prestação de contas. ------------------------------------------------ 

 

 

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 16H30 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,  

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 08 da Reunião Ordinária de 27.04.2022 
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                                                                                                          14/14 

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 

 


