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ATA  N.º 07 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022 

 

Aos catorze 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 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ausências: Senhor Vereador José Manuel Lima Soares, por motivos de saúde, tendo a Câmara 

considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

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

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 23 de março 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 a Senhora Vereadora Anabela Rodrigues Cardoso, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A partir deste momento, a Senhora Vereadora Célia Azevedo por motivos de prestar apoio urgente a 

saúde de familiares, teve necessidade de se ausentar da reunião de Câmara, abandonando assim os 

trabalhos da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara começou por informar da ausência do Senhor Vereador José Lima 

por motivos de natureza pessoal e informou que na parte final deste período apresentaria um voto de 

congratulação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou os presentes e interveio para dizer que tendo o 

Governo de Portugal tomado posse há uns dias, os Vereadores do PSD congratulam-se com a 

nomeação do Senhor Dr. José Luís Carneiro, como Ministro de Portugal, salientando que desde a 

existência da nossa democracia, é a primeira vez que um cidadão de Baião, exerce tão alto cargo no 

Governo. Acrescentou ainda que, independentemente das suas divergências políticas, é um orgulho 

para Baião, além disso a pessoa em causa merece pelo trabalho político que tem desenvolvido a nível 

nacional. Desejou-lhe os maiores sucessos, sendo que o seu sucesso, será também o sucesso do 

País e neste caso para Baião e para os Baionenses. Reconheceu-lhe capacidades para fazer um bom 

trabalho ao serviço do Governo de Portugal, apesar de estar num Ministério que não é fácil, espera 

que faça um bom trabalho e se o fizer, será um dos primeiros a fazê-lo e a cumprir o mandato até ao 

fim naquele Ministério. Depois agradeceu o facto de os Senhores Vereadores do PSD terem sido 

convidados para as comemorações do Dia do Município, elogiando a organização do evento. No 

entanto, deixou um pequeno reparo, dado que não foram atribuídas distinções nos últimos dois anos, 

achou estranho que os Senhores Vereadores que exerceram funções no mandato anterior não 

estivessem presentes nesta iniciativa.  Perguntou se os mesmos foram ou não convidados, pois seria 

de total justiça e merecedores de estarem presentes, recordando que a responsabilidade seria de 

quem organizou a lista de convidados. Elogiou os funcionários que organizaram o evento de uma 

forma muito profissional e que mais uma vez tiveram disponibilidade para lá estar o dia todo para que 

as coisas corressem bem a todos os convidados e aos responsáveis políticos. Apesar de saber que o 

Senhor Presidente diz sempre que os funcionários não fizeram nada mais do que aquilo que são as 

suas funções, entende que são merecedores do elogio. A seguir, referiu-se a uma notícia que saiu há 

uns dias na comunicação social sobre a eletrificação da Linha do Douro, em que o financiamento 

desta obra irá passar para outro projeto que esteja mais avançado, devido ao possível incumprimento 
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do PRR. Disse que o Senhor Presidente devia pedir desculpa aos Baionenses, porque os enganou, 

quando em campanha eleitoral dava com tanta certeza a concretização da referida obra. Disse ainda 

esperar que, isto se verifique só na linha do Douro e não interfira com a realização das outras obras, 

também incluídas no PRR, porque atendendo ao seu calendário, será muito difícil cumpri-lo. Referiu 

estar convencido de que se os outros países não pedirem a prorrogação do PRR, para que Portugal 

vá atrás, haverá muita dificuldade em ser concretizado, quer em Baião, quer no País. O que, a 

verificar-se, muitas das obras que estão prometidas pelo poder político correm riscos na sua 

concretização, e, portanto, sugeriu ao Senhor Presidente que devia fazer valer a sua força dentro do 

Partido Socialista e dentro do Governo, que se sabe é muita, para que as obras previstas, sejam 

concretizadas. A seguir, disse que lhe chegou às mãos, via papel, uma carta da Senhora Provedora de 

Justiça, referente a uma queixa feita por um cidadão de Baião, por ter sido bloqueado nas redes 

sociais do Município. Disse que desconhecia essa possibilidade, por entender que as redes sociais da 

Câmara são públicas. Perguntou ao Senhor Presidente se teve conhecimento da referida carta e quais 

as diligências que foram tomadas em relação àquilo que a Senhora Provedora de Justiça refere na 

comunicação. Disse também que gostava de ter acesso ao que foi escrito nas redes sociais para que 

o cidadão fosse bloqueado. Depois referiu que o Senhor Presidente da Câmara na última reunião de 

Câmara, fez aquilo que vem fazendo há uns anos e que o faz bem, que foi dizer que numa das suas 

intervenções, quando se referia a ele, em particular na sua pessoa de Vereador, de que não tinha a 

certeza se a sua colega de bancada concordava com aquilo que ele dizia. Aproveitou para dizer que 

até podem divergir, e por vezes, até divergem muito, mas felizmente não dependem um do outro, têm 

as suas opiniões, contudo, mantém o que disse na primeira reunião de Câmara “qualquer um de nós, 

quando usa da palavra, fá-lo em nome dos dois”.  Realçou que não adiantava dividi-los, porque sabe, 

que isso é uma forma de gestão, que é dividir para reinar, dizendo que isso já aconteceu, mesmo até 

dentro do PSD, pedindo-lhe encarecidamente que não volte a fazê-lo, pois apesar de cada um ter as 

suas ideias, são uma equipa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes, bem como as pessoas que 

acompanham a reunião através das redes sociais. Usou da palavra, para em primeiro lugar dar os 

parabéns ao Senhor Presidente da Câmara pelo seu aniversário, desejando que sejam muitos e bons 

longos anos. Depois, parabenizou também todos os envolvidos na realização da Feira do Fumeiro e 

do Cozido à Portuguesa, pelo resultado positivo que foi o evento. Deixou entretanto, apenas um 

pequeno reparo, em relação a algumas sugestões que lhes foram chegando, quanto à localização dos 

WC’s, no sentido de que em próximos eventos e dentro das possibilidades, possam ser alocados para 

mais próximo da tenda. Depois também sugeriu que a tenda, sendo alugada, ficasse ali, por mais um 

fim-de-semana e pudesse ser utilizada para a realização de um outro evento, como por exemplo, 

convidar cafés, snack’s bares e outros, de forma a poderem aí dinamizarem algumas atividades e até 

para as camadas mais jovens. Referiu que esta sugestão poderia ser aqui aproveitada, se assim o 

entenderem. Mencionou um outro reparo neste evento da Feira do Fumeiro e do Cozido, em relação à 
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música que se fazia ouvir durante o almoço ou jantar, por vezes, num volume bastante alto, não 

desvalorizando a utilidade da música no local, como é evidente, para abrilhantar o evento, contudo,  

acaba por se tornar um bocadinho impeditiva do diálogo entre os convivas. Depois, solicitou se seria 

possível facultar-se-lhe a taxa de ocupação dos albergues no concelho de Baião e perguntar também 

se estes, de momento, ainda estão de prevenção à pandemia da Covid-19. Perguntou também, se a 

avença do pessoal adstrito à manutenção dos albergues justifica os gastos que se têm. -------------------- 

 

A Senhor Vereadora Anabela Cardoso, cumprimentou os presentes e interveio para aqui fazer 

referência a algumas iniciativas que se realizaram nos últimos tempos. A primeira, no âmbito do 

Pelouro da Educação, foi no dia 21 de Março em que foram realizadas várias iniciativas que 

decorreram para assinala o Dia da Árvore, com a distribuição de árvores pelos Jardins de Infância e 

depois, no dia 28 de Março, com a presença de 155 crianças, na serra, que plantaram 120 árvores e 

tiveram também oportunidade de desenvolver várias atividades no Centro Hípico, como jogos 

tradicionais e paintball. Referiu, ainda, a colaboração das associações humanitárias dos Bombeiros, 

com a realização de um workshop, a quem deixa o seu agradecimento. Depois, fez também referência 

ao Dia do Município, que se realizou a 26 de março, dizendo que foi uma iniciativa digna desta data e 

que a todos nos orgulha. Informou que no dia 27 de março, no Mosteiro da Ancede, se realizou uma 

mostra de circo contemporâneo, no âmbito de uma candidatura que se está a desenvolver em parceria 

com a CIM e a Rota do Românico, um evento considerado bastante interessante. Informou também 

que no dia 28 de março, a convite da Escola Secundária de Baião, participou, bem como o Senhor 

Presidente e a Green Team, numa sessão sobre o turismo para os alunos de turismo daquela escola, 

onde se teve oportunidade de explicar o processo que levou à certificação de Baião como destino 

sustentável, e se aproveitou também para falar daquilo que é o turismo em Baião e as perspetivas de 

futuro. Fez também uma referência à Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de 

Baião, que foi um sucesso como todos tiveram oportunidade de ver e que dinamizou não só o espaço 

da tenda, como toda a restauração e hotelaria de Baião. Sublinhou que durante esse fim de semana, 

os restaurantes de Baião e arredores estiveram cheios, o que permitiu uma maior dinamização da 

nossa economia local. Informou também que na semana anterior decorreu a fase intermunicipal do 

Concurso Nacional de Leitura, com a participação de três alunos do Agrupamento Sudoeste Baião, 

sendo que um deles ficou apurado para a fase final, que decorrerá em Almada. Por último, disse que 

no dia anterior, foi realizada uma ação de formação para os colaboradores das escolas em Suporte 

Básico de Vida, com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Baião, a quem deixou o seu 

agradecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou os presentes e usou da palavra para deixar o 

registo de algumas atividades que se foram desenvolvendo nos últimos dias, dentro do que é a ação 

dos seus pelouros, bem como as que se realizarão nas próximas semanas. Começou por dar conta de 

mais uma iniciativa promovida pela CPCJ relativamente às comemorações do Mês Internacional da 
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Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. Salientou que se trata de uma iniciativa que se tem vindo a 

desenvolver nos últimos anos, à qual a Câmara Municipal sempre se tem associado e continuará a 

fazê-lo. Depois referiu-se a uma sessão realizada aqui nos Paços do Município, promovida na 

sequência de um convite feito pelo Senhor Presidente da Câmara ao Presidente da ANACOM, no 

sentido de nos apresentarem um estudo que permitisse ter algo palpável para se poder perceber 

realmente a qualidade das comunicações das redes móveis no nosso território. Recordou que nesta 

sessão estiveram presentes os Senhores Presidentes de Junta e os Senhores Vereadores, esse 

estudo permitirá que o Município possa ir junto dos operadores reivindicar uma melhor prestação dos 

serviços. Registou a forma como ANACOM prontamente se disponibilizou para a elaboração do 

estudo, muitas vezes achamos que as entidades demoram a dar os seus pareceres e emitir as suas 

opiniões, mas também acontece o contrário, e quando assim é, também merecem esse destaque. 

Depois, deu conta da situação no concerne à prestação no apoio aos refugiados que estão no nosso 

território, nomeadamente a integração das crianças nas escolas, a qual tem decorrido de forma 

tranquila, sublinhou a forma como os nossos jovens e as nossas crianças das escolas, à semelhança 

do que tem sido o comportamento da população em geral, têm sabido receber e proporcionar-lhes 

momentos de convívio e facilitadores de integração. Os mais velhos, já dispõe de aulas em Português 

administradas por uma voluntária. Destacou o papel dos colaboradores do Município que têm 

acompanhado de perto esta questão, referiu que foi criada uma equipa que tem vindo a assegurar as 

várias necessidades. Informou que tem havido algumas dificuldades burocráticas para a 

contratualização dos contratos de comodato com os particulares, e que o próprio Governo criou 

também um Programa de apoio ao arrendamento. O Município ainda tem os seus albergues 

disponíveis para situações urgentes que surjam, sendo que esperamos que a curto prazo seja possível 

colocar as Famílias que se encontram nos dois apartamentos em arrendamentos permanentes, para 

que estes continuem a ser respostas de primeiro acolhimento. Referiu que a realização da Meia 

Maratona Douro Verde, foi um grande sucesso, felicitou as entidades organizadoras e o próprio 

município que também se associou a essa iniciativa. Destacou que o Município ao associar-se a esta 

iniciativa, tinha como objetivo contribuir para a dinamização do comércio, hotelaria e restauração, o 

que veio a acontecer, atendendo ao elevado número de inscrições, ultrapassaram as 1000. Depois 

referiu-se ao rali, que terá início no dia 15 de abril e se prolongará até ao dia 16, ao festival de tunas 

que se realizará, nos dias 22 e 23 nas 3 Vilas do Concelho. A realização da segunda mão da final da 

Taça do Município, no dia 24 de abril. Lembrou também as comemorações do 25 de Abril, que serão 

promovidas mais uma vez no Município, aproveitando para convidar todos a estarem presentes, 

porque são ações que realmente são dirigidas a toda a população. Além de deixar o convite, pediu 

para que, na medida do possível divulguem a realização destes eventos de forma a sensibilizar as 

pessoas a estarem presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

iniciou a sua intervenção fazendo a leitura de um Voto de Congratulação que apresentou à Câmara, 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 07 da Reunião Ordinária de 14.04.2022 
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                                                                                                          6/18 

relativamente à tomada de posse do Dr. José Luís Carneiro, como Ministro da Administração interna, 

no XXIII Governo da República Portuguesa, o qual se encontra em anexo (Doc. 01) e faz parte 

integrante da presente ata. Posto isto, todos os Senhores Vereadores, concordaram com o que é dito 

no documento, sendo que os mesmos se associaram ao referido Voto de Congratulação e o 

subscreveram. Em relação ao que o Senhor Vereador Paulo Portela referiu no início da sua 

intervenção sobre a tomada de posse do Senhor Dr. José Luis Carneiro como Ministro, acrescentou 

que este voto, vai um bocadinho para além daquilo que foi o seu trabalho político a nível nacional. E, 

portanto, disse que todos entendem que o seu trabalho político quer a nível nacional e local, é muito 

importante, mas também a nível internacional, nomeadamente não só enquanto membro do Comité 

das Regiões, enquanto Presidente da Câmara, mas também, enquanto Secretário de Estado das 

Comunidades Europeias. Quanto a ser uma pasta difícil, disse que em função das pastas difíceis, 

“somos sempre nós e a nossa circunstância”. Por isso, acha que o Senhor Vereador não quis dizer 

que os ministros e todos aqueles que por lá passaram, não tenham feito, uns mais felizes do que 

outros, certamente um bom trabalho, que pode ser sempre melhor ou pior. Depois informou que 

pretendia retirar o ponto 13 da ordem de trabalhos, com a designação - “Homologação da ata 

referente à Hasta Pública, do prédio urbano com a área total de 200,00M2, inscrito na matriz 

urbana sob o nº 371, da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, descrito na conservatória 

do registo Predial de Baião sob o nº 1184/19970512, sito no lugar de Eiriz, da União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro, Concelho de Baião – Proposta”. Explicou que a retirada deste 

assunto se deve ao facto de terem surgido algumas dúvidas na interpretação do edital e queria 

garantir que tudo estava conforme. Disse que, apesar de poder não haver qualquer problema de 

natureza formal, entendeu-se que a maneira mais simples seria retirar este ponto e voltar numa 

próxima reunião, para que quando a proposta for votada, estarem todos devidamente salvaguardados. 

Quanto ao Dia do Município e se os Vereadores do último mandato foram convidados, disse confessar 

que não sabia, no entanto, estava convencido que teriam sido, e, se não o foram, lamenta porque, por 

norma são convidados sempre. Disse que, de momento não estava ao serviço a Dra. Vera Alves, que, 

por norma é quem trata dos convites, mas na próxima reunião confirmar-se-ia se foram ou não 

convidados. Depois quanto à notícia na comunicação social sobre a Linha do Douro, disse que nesse 

dia, mal teve conhecimento, entrou em contacto com as Infraestruturas de Portugal, através de uma 

comunicação via email, tendo feito a leitura do documento enviado para o efeito. Na resposta, foi 

informado de que em função daquilo que são os prazos apertados para o cumprimento do PRR e as 

dificuldades que se estão já a sentir provocadas pela guerra da Ucrânia, os prazos são ainda mais 

apertados e como tal, a informação oficiosa que tem é que se trata basicamente de um ato de gestão 

corrente. Ou seja, há projetos que, estando mais adiantados e portanto, para garantir essa boa 

execução, e não ter que se devolver dinheiro, as verbas são canalizadas para esses mesmos projetos, 

não pondo, contudo, em causa a execução dos outros. É, apenas e só, uma opção de gestão que não 

põe em causa a execução da obra da linha do Douro, dado que a mesma será apoiada através de 

outra fonte de financiamento – o novo Quadro Comunitário. Quanto às outras obras previstas no PRR, 
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nomeadamente a ligação à Ponte da Ermida ou a Variante à EN211, espera que ou dentro dos prazos 

que estão hoje já assumidos ou, com novo agendamento de prazos, obviamente espera que tudo 

corra conforme está previsto. Disse que discordava completamente da interpretação que o Senhor 

Vereador Paulo Portela, alegando que devia pedir desculpa aos baionenses, pois trata-se daquelas 

suas atoardas a que nos vai habituando. Sublinhou que a informação que dá, é sempre em função 

daquilo que lhe é disponibilizado pelos membros do Governo e pelas entidades que se relacionam 

com a autarquia, portanto, é assim e assim continuará a ser. Se houver um atraso no PRR, 

naturalmente, não é da sua responsabilidade, porque em todos os momentos, aquilo que tem dito é 

sempre em função da informação de que dispõe. Aproveitou para fazer uma correção à linguagem que 

o Senhor Vereador Paulo Portela utilizou quando referiu que a Câmara ou o Município em campanha 

eleitoral fizeram determinadas declarações, pois, nem o Município nem a Câmara fazem campanha 

eleitoral. Quando muito, o que poderia ter dito, seria que o candidato à Câmara fez campanha. Sobre o 

documento em papel que alegadamente o Senhor Vereador Paulo Portela recebeu em mãos 

relacionado com um bloqueio das redes sociais, disse que se trata de um assunto que não é novo e 

que, já foi debatido em reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal no mandato anterior. Os 

Senhores Vereadores do PSD não estavam cá na altura e, portanto, não tiveram naturalmente a 

oportunidade de perceber em que contexto é que isso ocorreu. Disse ser verdade que há pelo menos 

um munícipe que está bloqueado pelas razões que já foram explicitadas nos respetivos órgãos 

municipais inclusivamente em tempo de pandemia, quando as reuniões se realizaram em formato 

digital e com acesso ao público. E, portanto, poderão ser disponibilizadas aos Senhores Vereadores, 

para verificarem o contexto em que isso aconteceu. A própria Assembleia Municipal interpelou o 

Presidente da Câmara para responder formalmente, informação que também lhe fará chegar. 

Salientou, contudo, que esta situação se deve a uma prática reiterada, com comentários que 

extravasavam muito aquilo que devem ser as boas regras de convívio e de relação com o outro e de 

respeito pelas instituições, e que levaram a essa decisão. Referiu que as entidades às quais o 

munícipe se queixou interpelaram o Presidente da Câmara que enviou as respetivas respostas, sendo 

que, até ao momento, não houve mais nenhum desenvolvimento. Assim, se e quando houver 

desenvolvimentos, a Câmara acatará essas decisões. Assim, encarregou a Dr.ª Ana Paula, que 

secretariava a reunião, para, em articulação com os serviços, fazer chegar aos Vereadores do PSD 

toda a documentação relativa a este processo. Depois quanto à questão da colega da bancada e para 

não fazer mais esse comentário, disse que pode fazer as suas interpretações e em situações 

concretas, que não está agora a ver em que situação concreta isso aconteceu. No entanto, lembrou 

que numa das últimas reuniões, a propósito de uma opinião ou interpretação sua, relativamente a um 

assunto em concreto, pareceu-lhe ter dúvidas se a sua própria colega de bancada concordava ou não. 

Mais, referiu que continuará a fazer a sua interpretação, porque não está a ver de que forma é que põe 

em causa, a questão da equipa. Até porque, e a este propósito, lembrou que o Senhor Vereador Paulo 

Portela, numa das primeiras reuniões, disse que quando um dos dois falasse, seria sempre a opinião 

dos dois. Contudo, em determinadas alturas pode haver opiniões divergentes e não há mal nenhum 
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nisso, pelo que, disse mais uma vez que, foi uma interpretação apenas só sua. Depois, em relação à 

intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo, agradeceu os parabéns que lhe dirigiu pelo seu 

aniversário. Quanto à Feira do Fumeiro, e no que diz respeito à localização dos WC’s que deviam ficar 

mais próximo da tenda, disse que isso não seria possível, uma vez que se trata de uma estrutura fixa, 

e que o recurso a estruturas temporárias e amovíveis não se afigura como aconselhável em função 

dos milhares de pessoas que circulam naquele espaço, sendo, assim, impossível manter as boas 

condições de higiene. Salientou que se tem trabalhado bem, porém poder-se-á sempre melhorar. 

Aproveitou, a este respeito, para dizer que um dos seus sonhos, sendo que os serviços estão a 

trabalhar nisso, vai no sentido de ter um projeto para uma estrutura fixa e definitiva que pudesse entre 

outras valências, servir para as feiras quinzenais que lá se fazem, e, também, para a realização destes 

certames. É verdade que só com comparticipação comunitária será possível e não será certamente 

para este mandato, mas os serviços estão atentos para que quando surjam oportunidades de 

financiamento para este tipo de empreendimento, ser possível apresentar uma candidatura para esse 

efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Depois o Senhor Presidente da Câmara propôs uma pequena interrupção dos trabalhos da reunião, 

pelo facto da Senhora Vereadora Célia Azevedo, por motivos de prestar apoio urgente a saúde de 

familiares, ter necessidade de se ausentar da reunião, abandonando assim os trabalhos da mesma por 

tempo indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alguns minutos após, foram retomados os trabalhos da reunião pelo Senhor Presidente da Câmara. --- 

 

Posto isto, o Senhor Presidente da Câmara continuou a responder às questões levantadas pela 

Senhora Vereadora Célia Azevedo, no que concerne ao volume da música, referiu que este será 

sempre um assunto para o qual não haverá uma solução perfeita. Lembrou que inicialmente o sistema 

de sonorização era feito com recurso aos equipamentos da Câmara Municipal tendo-se evoluído para 

uma prestação de serviços com som profissional para minimizar eventuais incómodos. Quanto à 

questão de eventualmente se prolongar o uso da tenda por mais uma semana, é uma possibilidade e 

uma boa sugestão, dado que, já em tempos, em articulação com a Associação Empresarial isso foi 

possível. É evidente que o custo com a tenda será maior, mas também não é por ficar mais uma 

semana, que vai onerar muito mais. No que diz respeito à questão da taxa de ocupação dos 

Albergues, conforme aqui já foi explicado, os Albergues, bem como a Casa da Juventude, ou 

apartamentos sitos no Bairro da Fonte Nova, estiveram durante um período alargado de tempo de 

2020 a 2021 e até ao início de 2022, alocados a um plano de contingência do Covid-19. Razão pela 

qual, a sua taxa de ocupação, não se pode medir em função daquilo que é o seu uso habitual. Depois 

desse plano de contingência, passaram para um outro plano de contingência de resposta aos 

refugiados e por isso, continuam preparados para acolher refugiados. Sobre as avenças que existem 

para as questões da limpeza para estes espaços e se os seus custos se justificam ou não, é sempre 
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muito relativo, porque não sabemos até que ponto é que aqueles espaços vão ser ou não usados. Por 

outro lado, é verdade que tem de se ter capacidade de resposta imediata em permanência, e portanto,  

entendeu-se fazer estes contratos de avença, até porque são valores na ordem dos 200 a 300 euros 

mensais pagos a pessoas que estão próximas dessas estruturas, Por outro lado, não há necessidade 

de se alocar um colaborador a meio tempo ou a tempo inteiro, com o acréscimo das as viagens que 

têm de fazer. Lembrou mais uma vez que a taxa de ocupação dos albergues não pode ser medida, 

comparativamente com aquilo que era a situação Pré-Covid. No que concerne às intervenções dos 

outros Vereadores, referiu que descreveram um conjunto de iniciativas que se têm realizado nos 

últimos tempos e outras que se realizarão nas próximas semanas, sempre no sentido de se valorizar o 

que o Concelho pode oferecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela pediu só para clarificar algumas questões que achou que o Senhor 

Presidente não deve ter entendido, ou então não se explicou da melhor forma em relação à Linha do 

Douro. Disse que quando se referiu à Linha do Douro, em julho de 2021, a dois meses das eleições,  

em campanha eleitoral foi dito que a eletrificação da Linha do Douro, entre o Marco Canaveses e a 

Régua ia mesmo avançar no segundo semestre de 2022, o que significa que de lá para cá não foi a 

guerra que impediu de se avançar com os concursos. E portanto, quando se diz isto com esta certeza, 

daí a razão esta interpelação e porque se fala do assunto, acrescentando que quem faz afirmações 

destas tem que ser responsável por elas. A este respeito, disse que o Senhor Presidente, não gosta 

de ser confrontado, quando eventualmente, o Executivo possa ficar com o ónus da culpa. Quando diz 

a Câmara não faz campanha, cada um entende como quiser, pois, quando se colocam notícias a dois 

meses das eleições, como foi o caso da Linha do Douro, é certamente campanha. Em relação à 

questão dos Vereadores da sua bancada, voltou a dizer que, quando um fala, fala em nome dos dois. 

Quanto ao Senhor Presidente dizer que o sonho de vir a ter uma estrutura fixa, disse que já lá vão 

dezasseis anos, o que o leva a crer que até a sonhar andamos devagarinho. Em  relação ao som na 

feira, pensa que a sua colega de bancada se  estava a referir ao facto das concertinas andarem de 

mesa em mesa, embora se perceba que cada um tem de fazer o seu trabalho e divulgação das suas 

atividades. No que se refere à taxa de ocupação dos albergues, percebe que essa monitorização não 

se possa efetuar desde a pandemia, bem como agora com a questão dos refugiados. ---------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação à questão do ónus da culpa referido pelo 

Senhor Vereador Paulo Portela, quando se referiu às obras de eletrificação da Linha do Douro, voltou 

a dizer que não se trata de uma obra da responsabilidade da Câmara e que não depende de si, por 

isso, quando fala dessas obras em determinada altura, fá-lo em função da informação no momento, 

disponibilizada pelas entidades responsáveis pelas mesmas. Quanto à questão do sonho disse que se 

trata de uma obra em que é preciso haver financiamento, que não têm havido para obra nova ou para 

equipamentos desportivos. Como tal, não houve ainda financiamento para intenções como a Casa da 

Memória, a qualificação do Pavilhão Multiusos ou a construção do Centro Náutico em Ribadouro. 
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Assim, o sonho da construção desse espaço é um daqueles projetos que está na gaveta à espera de 

uma oportunidade, tal como outros, mas também disse que, apesar de tudo, sempre é uma ideia 

melhor, ter um projeto destes mais arrojado, do que estar a pensar em casas de banho temporárias. --- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2022 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 17-12-2021 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento 

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

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

anexo I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e o assunto será submetido à Assembleia 

Municipal para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Minuta de protocolo de colaboração com vista ao estabelecimento de parceria para a 

Comemoração do Centenário do nascimento de Agustina Bessa Luís – Proposta 

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

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

no anexo 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 dos presentes, aprovar a minuta de protocolo 

de colaboração com vista ao estabelecimento de parceria para a Comemoração do Centenário do 

nascimento de Agustina Bessa Luís. Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Anabela Cardoso deu 

uma explicação pormenorizada sobre o conteúdo da proposta. ---------------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio monetário à entidade MMRP Beleza e Tatiana Ribeiro, destinado à sua 

participação no Concurso Miss 7 Continentes-2022 & Photomodel of the World, que 

decorrerá em Bodrum/Turquia, de 6 a 16 de Maio de 2022 – Proposta 

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

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

no anexo 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 dos presentes, aprovar a atribuição 

de apoio monetário à entidade MMRP Beleza e Tatiana Ribeiro, destinado à sua participação no 

Concurso Miss 7 Continentes-2022 & Photomodel of the World, que decorrerá em Bodrum/Turquia, de 

6 a 16 de Maio de 2022. Sobre este assunto, o Senhor Vereador Paulo Portela fez uma declaração 

para a ata, dizendo que: “Gostava de dizer que achamos bem que seja dado este apoio, pois trata-se 

de uma jovem que pode levar o nome de Baião bem mais longe, pelo que, não se perdia nada que lhe 
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fosse atribuído  mais algum valor. No futuro e em situações análogas, defendeu que fosse tido em 

conta um valor superior”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio financeiro á Associação Empresarial de Baião no âmbito da 16ª edição 

da Feira de Stock Off nos dias 01, 02 e 03 de Abril de 2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 dos presentes, aprovar a 

atribuição de apoio financeiro á Associação Empresarial de Baião no âmbito da 16ª edição da Feira de 

Stock Off nos dias 01, 02 e 03 de Abril de 2022. Sobre este assunto, o Senhor Vereador Paulo Portela 

fez uma declaração para a ata, dizendo que: “Nós achamos que este valor é um valor que já vem de 

há muitos anos e temos quase a certeza que o valor que a associação empresarial gasta com a tenda, 

tem um valor um bocadinho superior,  e portanto, achamos que na próxima oportunidade, este valor 

seja substancialmente mais alto, pelo menos igual ao valor total do aluguer da tenda”. ---------------------- 

 

5. Minuta de protocolo a celebrar com a Autoridade Tributária – Execuções Fiscais – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta de protocolo a 

celebrar com a Autoridade Tributária, no âmbito das Execuções Fiscais. ---------------------------------------- 

 

6. Minuta de protocolo de cooperação institucional entre a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género e o Município de Baião  – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 

dos presentes, aprovar a minuta de protocolo de cooperação institucional entre a Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género e o Município de Baião.  Sobre este assunto, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara esclareceu que se trata de uma adenda ao protocolo já existente, 

essencialmente por se ter verificado a alteração do Senhor Embaixador que constava no anterior 

documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Minuta de adenda ao protocolo de colaboração entre a Direção-Geral dos Assuntos 

Consulares e Comunidades Portuguesas e do Município de Baião – Proposta  
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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 VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a minuta de adenda ao 

protocolo de colaboração entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas e do Município de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A partir deste momento, a Senhora Vereadora Célia Azevedo retomou os trabalhos desta Reunião de 

Câmara, passando a participar na discussão e votação dos assuntos seguintes. ------------------------------ 

 

8. Comparticipação, a título de apoio, da obra de requalificação do muro do campo de jogos da 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Gestaçô  – 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 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  a 

comparticipação, a título de apoio, da obra de requalificação do muro do campo de jogos da 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Gestaçô. Antes da discussão e votação deste 

assunto, o Senhor Vice-Presidente da Câmara deu uma explicação detalhada da proposta. Também o 

Senhor Vereador Paulo Portela solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram devidamente  

prestados pelos Senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara.  -------------------------------------------- 

 

A partir deste momento, o Senhor Vereador Henrique Gaspar ausentou-se desta Reunião de Câmara 

não participando na discussão e votação do assunto seguinte. ----------------------------------------------------- 

 

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

Byonritmos – Associação Juvenil – 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 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 dos 

presentes, aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Byonritmos – Associação Juvenil. Sobre este assunto o Senhor Vereador Paulo Portela fez a 

seguinte declaração para a ata, dizendo que: “Achamos que faz todo o sentido que os jovens devem 

ser apoiados, a avaliar pelo seu último evento, o qual em função das circunstâncias, foi muito bem 

organizado e teve a oportunidade de o manifestar presencialmente. No entanto, e avaliando os 

documentos sobre o plano de atividades, a Câmara irá apoiar esta associação em cerca de 88% do 

mesmo. Neste sentido, seria importante apelar aos jovens para começarem a arranjar forma de todos 
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colaborarem para arranjarem verbas, para que assim, não dependessem só diretamente da 

Autarquia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A partir deste momento, o Senhor Vereador Henrique Gaspar retomou os trabalhos desta Reunião de 

Câmara, passando a participar na discussão e votação dos assuntos seguintes. ------------------------------ 

 

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

Fundação Eça de Queiroz – 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 X à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, 

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

Fundação Eça de Queiroz. A Senhora Vereadora Anabela Cardoso, ausentou-se da sala, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA. ------------------ 

Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Célia Azevedo fez a seguinte declaração de voto para ata, 

dizendo que: “Somos a entender que a verba para a Fundação Eça de Queiroz, tendo em conta a 

dimensão cultural que tem no concelho, é bastante parca. Portanto, é a nossa opinião que, 

comparativamente com algumas verbas atribuídas a outras associações e instituições, parece-nos 

haver aqui um desfasamento  na atribuição desta verba”. ------------------------------------------------------------ 

Na sequência do foi referido, o Senhor Presidente da Câmara disse que: “a Fundação, felizmente, ao 

longo dos últimos anos, tem tido uma evolução positiva naquilo que é o equilíbrio das suas contas. 

Tem efetivamente ainda algumas dificuldades estruturais que remontam há mais de 20 anos, mas 

também é verdade que tem vindo a fazer uma gestão que lhe permite, digamos assim, olhar o futuro 

com de forma mais positiva. E, portanto, este valor é consentâneo com aquilo que é, a possibilidade 

da autarquia para apoiar o movimento associativo, neste caso cultural. Tendo em conta que cada caso 

é um caso, este enquadra-se dentro do que é a nossa política de apoios, tratando-se assim, de um 

valor que é o adequado entre ambas as partes”. ------------------------------------------------------------------------ 

 

11.  Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Moto Clube Baionense – 

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 XI 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a minuta de contrato-programa 
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de desenvolvimento desportivo com o Moto Clube Baionense. Os Senhores Vereadores do PSD, 

justificaram o seu voto contra, pelo facto do valor destinado aos pilotos ser substancialmente maior do 

que o atribuído ao próprio Clube. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  Minuta de protocolo para a atribuição de apoio financeiro para despesas de capital às 

Freguesias – 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 

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

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

apoio financeiro para despesas de capital às Freguesias e submeter o assunto à Assembleia 

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

 

13. Homologação da ata referente à Hasta Pública, do prédio urbano com a área total de 

200,00M2, inscrito na matriz urbana sob o nº 371, da União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro, descrito na conservatória do registo Predial de Baião sob o nº 1184/19970512, sito 

no lugar de Eiriz, da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Concelho 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 XIII à presente ata. Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------- 

 

14. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2022  –  Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 

2022  e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

15. Minuta de declaração de responsabilidade do órgão executivo para efeitos do formalismo 

previsto no estatuto dos Revisores Oficiais de Contas – 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 XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de declaração de 

responsabilidade do órgão executivo para efeitos do formalismo previsto no estatuto dos Revisores 

Oficiais de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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16. 2ª Alteração modificativa ao orçamento para o ano de 2022  – 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 XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª alteração modificativa ao 

orçamento para o ano de 2022 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------  

 

17. Documentos de prestação de contas do ano de 2021 – 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 XVII 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 dois votos contra dos 

Senhores Vereadores do PSD, aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano de 2021. A 

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

Antes da votação deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara fez uma breve explicação dos 

pontos fundamentais do documento da prestação de contas. Referiu que se trata de um documento 

diferente das grandes opções do plano, na medida em que é um documento sobretudo técnico, o qual  

se limita à verificação do que foi definido no plano de atividades, e se foi efetivamente cumprido.  

Destacou que, apesar de algumas condicionantes, como o caso da pandemia da COVId-19, nenhum 

compromisso assumido com os Presidentes de Junta de Freguesia ou qualquer Entidade ou Instituição 

ficou por cumprir. Terminou dizendo que todos devemos estar satisfeitos com o documento da 

prestação de contas de 2021, na medida em que traduz a intensa ação do Executivo, bem como, de 

uma maneira geral, de todos os colaboradores da Câmara. --------------------------------------------------------- 

Em relação aos esclarecimentos das questões de ordem técnica do documento, os mesmos foram 

prestados pelo Chefe de Divisão de Gestão Financeira e de Controlo Orçamental, Dr. Rangel. ----------- 

 

18. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2021 – 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 XVIII 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 

Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2021. --------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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Neste período de intervenção do público, inscreveram-se os cidadãos, Justino Manuel Ribeiro 

Nogueira e Maria Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, que consentiram o tratamento dos dados 

de imagem/som pessoais, nos termos do RGPD, conforme documentos que ficam arquivados no 

serviço de apoio às reuniões de Câmara (Doc. 02) e (Doc.03). ----------------------------------------------------- 

 

Apresentaram as seguintes questões: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Justino Manuel Ribeiro Nogueira de Sousa, da freguesia de Gestaçô,  interveio para dizer 

que é colaborador de uma empresa de espetáculos, que anteriormente, tinha a sua sede no Porto, 

tendo conseguido trazer a sua sede para o concelho de Baião. Referiu que essa empresa realiza 

espetáculos de norte a sul do País e até no estrangeiro, pelo que lamenta nunca ter sido contactada 

para a realização de qualquer espetáculo no Concelho. Referiu que enviou um e-mail de apresentação 

da empresa à Câmara, há cerca de 3 meses e que até ao momento não recebeu  qualquer resposta. 

Disse ainda que, solicitou uma audiência com o Senhor presidente da Câmara há cerca de 2 meses e 

meio e também não obteve resposta. Lembrou que estão fora ao serviço da empresa, representam o 

Concelho e, por isso lamenta mais uma vez de até ao momento nunca terem sido chamados para a 

realização de qualquer evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta à questão apresentada, o Senhor Presidente da Câmara disse que o procedimento de 

qualquer empresa que esteja em condições de fornecer serviços para o Município, faz uma carta de 

apresentação e envia ao município, e, certamente foi o que lhe disseram para fazer. Contudo, não 

quer dizer que a Câmara não pudesse ter enviado uma resposta da receção do documento, pelo que,  

terá de ser vista a forma como  o mesmo entrou nos serviços administrativos e a tramitação que 

seguiu. Disse que este assunto será tido em boa conta e a partir do momento em que a empresa está 

cá registada, havendo necessidade, eventualmente poderá ser consultado. Salientou que há um 

conjunto de eventos que a Câmara organiza e que por norma, utiliza os artistas de Baião, tal como 

aconteceu por exemplo,  na Feira do Fumeiro, como as bandas, as concertinas e outros artistas do 

Concelho. Quanto à audiência solicitada, pediu desculpa e disse que tem tido alguma dificuldade em 

dar resposta no tempo em que gostaria, sendo que, os muitos pedidos de audiência também 

contribuem para que a resposta não seja tão célere como é desejado. Porém se o assunto tivesse sido 

mais especificado, com certeza que lhe seria dito que podia ser recebido pela Senhora Vereadora do 

Pelouro da Cultura, que tem essa delegação de competências. ---------------------------------------------------- 

O Senhor Justino quis quinda frisar que a empresa não é sua e que é apenas colaborador, exerce a 

função de comercial e sublinhou que a empresa produz espetáculos muito bem. ------------------------------ 

 

A Senhora Maria Anunciação Coutinho Gonçalves de Gouveia, cumprimentou o Senhor Presidente da 

Câmara e respetiva mesa e todos os Senhores Vereadores do PS e PSD. Disse que a sua intervenção 
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vem, por coincidência, no sentido de um assunto agendado para esta reunião e que foi, no início da 

reunião, retirado da ordem de trabalhos, por indicação do Senhor Presidente da Câmara. O assunto 

prende-se com o ponto 13. Homologação da ata referente à Hasta Pública, do prédio urbano com 

a área total de 200,00M2, inscrito na matriz urbana sob o nº 371, da União de Freguesias de 

Ancede e Ribadouro, descrito na conservatória do registo Predial de Baião sob o nº 

1184/19970512, sito no lugar de Eiriz, da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Concelho 

de Baião – Proposta.  Disse que o Senhor Presidente já esclareceu a razão porque o assunto foi 

retirado, dado que há necessidade de verificar todo o processo, no sentido de aferir, se efetivamente 

houve algumas falhas no procedimento. Por aquilo que  aqui foi dito, disse esperar que o processo 

seja revisto com a transparência e a legalidade que todos esperam. Aproveitou para dizer a título 

particular que  também se associava ao voto de congratulação pela nomeação do Dr. José Luís 

Carneiro, como Ministro da República Portuguesa, como reconhecimento de todos os cargos que 

exerceu na sua vida política. Espera que seja muito feliz neste lugar e acredita que vai desempenhar o 

cargo com muita força, apesar de ser um cargo difícil que requer muita exigência, trabalho e 

dedicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento desta última intervenção, o Senhor Presidente da Câmara começou por dizer que em 

relação ao voto de congratulação todos estão de acordo. Quanto à questão do ponto que foi aqui 

retirado da ordem de trabalhos da presente reunião, disse que só queria precisar que, não disse ou 

assumiu que houve falhas no procedimento. O que disse, é que, existem dúvidas na interpretação de 

algumas peças do procedimento. E, havendo dúvidas, e ao que parece não foi como uma só pessoa, 

mas com vários potenciais interessados, torna-se mais que evidente, verificar todo o processo e 

depois voltar numa próxima reunião, para que quando a proposta for votada, estarem todos 

devidamente salvaguardados legalmente. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 13H30 Horas. E para constar se lavrou a 
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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 _________________________________________ 


