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ATA N.º 16 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

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 natureza pessoal, tendo a 

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

 

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 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de Agosto de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

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

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

 

Presidente da Câmara, na sequência de uma interpelação efetuada na última reunião de Câmara pelo 

Vereador Paulo Portela, sobre uma obra no lugar de Prieira, freguesia da Teixeira, informou que os 

serviços municipais não tinham conhecimento de nenhum projeto. Aproveitou para ler a informação 

prestada pelo seu adjunto, sobre este assunto, que informou que o terreno tinha sido adquirido no 

mandato do Ex-Presidente da União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró, Leonido Ribeiro, que tinha 

liquidado apenas 9.000 euros de um total de 30.000 euros, tendo o restante valor em falta sido 

suportado pelo executivo atual. Informou, ainda, que do anterior executivo não existia qualquer projeto, 

nem sequer planeado, tendo o atual executivo da freguesia preparado e pago a totalidade do projeto 

para o local. Uma vez que se verificou que o mesmo teria custos bastante superiores ao valor previsto 

para aquela União de Freguesias, foi acordado entre o Município e a Junta, dividir o mesmo em duas 

fases, sendo esta segunda fase um complemento dessa obra. ----------------------------------------------------- 

Vice-Presidente da Câmara, também na sequência da última reunião de Câmara, informou o executivo 

de que se tinham registado 78 participantes baionenses no Festival Festança, durante os dias em que 

o evento se tinha realizado. Em relação à Semana da Juventude, sublinhou o sucesso do evento, com 

a dinamização de várias atividades e com tudo a decorrer com normalidade e com todas as condições 

asseguradas. Por fim, destacou o recente encontro de emigrantes, iniciativa da Câmara Municipal 

valorizada pelos emigrantes baionenses, que tinham passado um dia diferente e sentiam que era uma 

forma de serem reconhecidos pelo esforço que faziam por esse mundo fora. ----------------------------------  

Vereador Paulo Portela em relação à obra na freguesia da Teixeira, referiu que não tinha dito que a 

obra não estava de acordo com o projeto só porque se tinha lembrado, mas porque alguém lhe disse 

alguma coisa, e por isso, gostaria que o atual executivo da Junta de Freguesia se pronunciasse sobre 

o assunto. Sobre a ligação de Baião à Ponte da Ermida, perguntou qual era a empresa que iria 

executar o projeto. Em relação ao processo da Casa de Baião do Porto, sublinhou que as dúvidas que 

tinha em relação ao assunto eram ainda mais, sublinhando que era obrigação de um Presidente de 

Câmara, a tempo inteiro e com o pelouro das obras, saber quem eram as empresas que realizavam as 

obras que inaugurava. Acrescentou que iria querer saber todos os pormenores, incluindo a razão pela 

qual todo o processo tinha sido feito pela autarquia e o projeto da obra pela Associação de 

Trabalhadores, embora pago pela autarquia. Depois, referiu-se à recente visita ao Mosteiro de Ancede 

promovida pela autarquia, que tinha sido muito profícua, tendo ficado informados e sensibilizados 

sobre muito do que se iria lá realizar, dando os parabéns pela obra e pela exposição de pintura 

patente no espaço. Perguntou quem tinham sido os convidados para essa visita e lamentou que o 

executivo não se tivesse feito representar ao mais alto nível, no caso pela Vereadora da Cultura, para 

poderem também ficar a saber quais eram as outras atividades que se iriam realizar e qual iria ser a 

equipa de recursos humanos que responsável pelo equipamento. Em relação à exposição, perguntou 

quem eram as pessoas responsáveis pela execução da mesma. De seguida, informou de que tinham 
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realizado uma visita à Junta de Freguesia de Frende e solicitou que os serviços técnicos competentes 

verificassem os passeios, feitos há menos de um ano, e que se apresentavam com ervas e de forma 

pouco limpa, parecendo-lhe por isso que a obra não teria sido feita com os melhores procedimentos. 

Depois, referiu-se a mais dois assuntos já falados na última reunião de Câmara. O primeiro, dizia 

respeito à transferência de verbas da Associação de Trabalhadores para a ANCRA, perguntando qual 

a razão pela qual essa verba tinha de passar pela associação, não sendo transferida diretamente para 

a entidade, tal como as verbas transferidas para a Associação Empresarial de Baião ou para o 

Motoclube. Acrescentou que o Vice-Presidente tinha referido que assim se sabia que os produtores 

iriam receber logo, parecendo até que a ANCRA não iria pagar de imediato. Perguntou, também, como 

era feito esse pagamento e se fosse em numerário qual a razão para não ser por transferência 

bancária. Apesar do Vice-Presidente ter afirmado que não era necessário mudar pois as coisas 

estavam a funcionar bem, defendeu que o executivo já tinha mudado muita coisa que estava a 

funcionar bem, como a ação social através das IPSS e as entidades que faziam parte do Conselho 

Municipal de Educação, mas para a questão em causa já não era possível mudar. A última questão 

prendia-se com a EN 304-3, tendo sublinhado que no programa eleitoral de 2009-2013, sobre o qual o 

Presidente da Câmara também era responsável e fazia parte do executivo, estava prevista a 

requalificação da Estrada Municipal 304-3 entre Fojo (Gestaçô), Ermida e Santa Marinha do Zêzere, 

promessa que não tinha sido cumprida. Também tinha verificado, nesse mesmo programa, que o 

Vereador José Lima, na altura candidato à Junta de Freguesia de Ancede pelo Partido Socialista, 

defendia a promoção de uma parceria séria e credível para a transformação do Mosteiro de Ancede 

numa unidade de turismo, sem se perder a propriedade pública do imóvel. Ou seja, já eram dois os 

Vereadores que tinham uma ideia diferente para aquele equipamento. Em relação aos valores em 

causa  referentes ao processo da EN 304-3, afirmou que a autarquia iria gastar 250 mil euros de 

ânimo leve, ou seja, a obra tinha de ser feita, deveria ser colocada a concurso, mas iriam apresentar 

uma proposta na próxima reunião de Câmara no sentido de ser solicitado ao Ministro das 

Infraestruturas um reforço do valor concedido, entendendo que tal proposta não iria atrasar nem parar 

a obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereador Henrique Ribeiro deu nota da realização de uma campanha de reciclagem, com a 

distribuição de 1500 Kits de separação de lixo pelos munícipes, em parceria com a Resinorte e as 

Juntas de Freguesia. Assim, as pessoas poderiam dirigir-se à sua Junta de Freguesia para adquirirem 

o seu kit. Sublinhou a importância da reciclagem e apelou para a necessidade de separação do lixo, 

evitando, por um lado, a sobrecarga dos contentores de resíduos indiferenciados, exacerbada pela 

atual época festiva e de férias, e, por outro, a produção de menos lixo para aterro, que se refletia nos 

valores da fatura. Reiterou que quanto mais se reciclar menor seria o valor a pagar à Resinorte, 

empresa que recolhia e depositava o lixo indiferenciado em aterro. Deixou um apelo final, “reciclem 

tudo e em todo o lado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara, na sequência das interpelações que tinha recebido, começou por falar da obra 

de ligação de Baião à Ponte da Ermida e informou que a empresa que estava a realizar o projeto era a 
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empresa BETAR, referindo que o processo era da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. 

Sobre o processo da Casa de Baião no Porto, afirmou que, por uma questão de respeito para consigo 

e para com a Câmara, não iria continuar a responder sempre às mesmas questões e estar inúmeras 

vezes a falar do mesmo assunto, contribuindo para uma discussão sem fim e não trazendo nada de 

novo. Acrescentou que como responsável pelo Pelouro das Obras Públicas, a sua função era defender 

o interesse público e a legalidade e garantir que as obras se realizassem e fossem ao encontro às 

pretensões e objetivos da Câmara Municipal. Depois, sobre a visita ao Mosteiro de Ancede, 

acreditava, pela abordagem feita e pelos parabéns recebidos pela obra, que o Vereador Paulo Portela 

iria estar presente na inauguração, apesar de na inauguração da obra do Jardim de São Bartolomeu 

não ter estado presente por não concordar com a mesma e que iria manter essa postura e em 

situações análogas. Por isso, esperava e teria muito gosto em vê-lo na inauguração do Mosteiro de 

Ancede e da nova Biblioteca Municipal. Sobre a visita ao equipamento, tinham sido convidados todos 

os autarcas em exercício, desde a Câmara Municipal, aos membros da Assembleia Municipal e os 

executivos e assembleias de freguesia. Acrescentou que outras visitas-teste iriam continuar a ser 

realizadas, para grupos específicos, nomeadamente jornalistas, influencers, comunidade emigrante, 

sublinhado que estas serviam também para se definir a circulação e o número de pessoas em 

simultâneo, entre outras questões. Mais disse que esperava que a inauguração oficial do Mosteiro e 

da exposição fosse realizada já em Setembro.  Em relação às atividades, o plano ainda não era 

público e não estava fechado, sendo que uma das primeiras ideias passaria pelo conjunto de achados 

arqueológicos e uma outra relacionada com o Núcleo Museológico de Arte Sacra, que tinha estado 

localizado temporariamente no espaço da cafetaria, que já estava montado com os tais móveis que o 

Vereador Paulo Portela tinha, anteriormente, confundido e chamado móveis de cozinha. Sobre a 

equipa da exposição, quem tinha feito a visita, tal como o senhor vereador, saberia a resposta a essa 

pergunta, uma vez que na entrada estavam patentes as entidades responsáveis, sendo que a pessoa 

que a tinha viabilizado e desafiado a autarquia para essa possibilidade, tinha sido o Dr. Victor Pinto, 

conterrâneo, sendo uma exposição que a todos deveria honrar. Depois, em relação aos passeios em 

Frende, sublinhou que era natural que aparecessem algumas ervas, sendo Baião um concelho de Vida 

Natural, no entanto, todas as obras públicas tinham uma garantia de cinco anos e, se fosse verificado 

que as obras não estavam em condições, a situação seria revista. Seguidamente, em relação aos 

apoios aos produtores de raça arouquesa, reiterou que o que importava era que o apoio chegasse aos 

agricultores e era entendimento e decisão do executivo que o processo seria assim, uma vez que o 

objetivo estava a ser cumprido. Sobre a 304-3, e o programa eleitoral de 2009-2013, informou que em 

2006 o Dr. José Luís Carneiro tinha entendido o problema que a autarquia tinha em mãos e, por isso, 

tinha promovido reuniões regulares com a Infraestruturas de Portugal, instituição também já designada 

de Junta Autónoma de Estradas ou Estradas de Portugal, para tentar solucionar uma questão 

inusitada, fazendo diversas diligências para que fosse reposta a justiça. Disse que tinham sido criadas 

expetativas de que a situação seria solucionada, tendo os responsáveis da Infraestruturas de Portugal 

sugerido à tutela a requalificação da estrada. Também foi por isso que, ao longo dos anos, as 
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questões que não dependiam diretamente da autarquia tivessem começado a ser tratadas com um 

maior cuidado, mas naquilo que dependia do executivo, não existiam falhas e todos os compromissos 

eram cumpridos. Naquilo que estava dependente também de outras entidades, o que ficava escrito era 

diligenciar, pugnar e desenvolver contactos, que era o que competia ao executivo. Acrescentou que se 

o Vereador Paulo Portela tivesse analisado o programa do PS de 2017, do qual tinha sido o 

responsável, teria verificado que o executivo tinha cumprido com 99% do seu programa, com 134 de 

136 medidas, sendo que as duas que não tinham sido executados não dependiam apenas dele. 

Continuou, sublinhado que o que importava era que a obra iria finalmente avançar, entendendo até 

que a posição do Vereador Paulo Portela podia revelar que o que ele queria era que a obra não se 

realizasse, ao dizer que iria trazer uma proposta à próxima reunião de Câmara para solicitar mais 

verbas à tutela pois, após cerca de vinte anos de processo e a dificuldade para se encontrar uma 

solução, se porventura a Câmara Municipal decidisse “rasgar” o protocolo, já devidamente 

cabimentado,  para o reformular, era abrir a possibilidade para a obra não se realizar. Acrescentou que 

apenas quem não entendia o que se estava a passar no país, na Europa e no mundo, iria querer 

reabrir este processo, destacando, por exemplo, o PRR, que tinha sido feito para responder à 

pandemia, mas agora em contexto de guerra e com o aumento dos preços da matéria-prima, se o 

valor do plano não fosse reforçado, tal significava que existiam obras que poderiam não ser feitas. 

Ainda em relação ao programa eleitoral de 2009 e às declarações do Vereador José Lima, sobre o 

Mosteiro de Ancede, sublinhou que o executivo sempre tinha admitido, desde o início, a possibilidade 

de estabelecer parcerias para a dinamização do espaço, e que ainda hoje se admite, por exemplo 

através da concessão do bar ou para dinamização de projetos de investigação, coisa diferente era a 

sua venda, que era aquilo que tinha sido defendido pelo PSD e pelo Vereador Paulo Portela, com 

documentos escritos e declarações públicas, ainda recentemente numa sessão da AMB. Referiu que 

não havia mal nenhum em alienar propriedade pública, mas o que estava em causa não era um 

espaço qualquer, tinha sido adquirido por um executivo socialista na década de 80, demonstrativo de 

que sempre tinham defendido aquele espaço, tal como sempre tinham defendido a Fundação Eça de 

Queiroz. Por fim, e após nova inscrição dos Vereadores para usarem da palavra, sublinhou que iria ser 

mais rigoroso no cumprimento do regimento, ou seja, após uma interpelação havia uma resposta. 

Referiu que estar sempre a falar sobre os mesmos assuntos, em certa forma, até poderia contribuir 

para que as transmissões das reuniões não fossem atrativas para os munícipes. ----------------------------- 

Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para esclarecer que jamais tinha feito alguma intervenção 

para colocar em causa a gestão da ANCRA e jamais se iria intrometer na sua organização, reiterando 

que a intenção da sua intervenção na reunião anterior, tinha sido a valorização da ação do executivo 

ao longo dos anos para com os produtores de raça arouquesa e a ANCRA tinha conhecimento desse 

esforço. Reiterou, para que não restasse qualquer dúvida, que não tinha colocado em causa a 

organização e o funcionamento daquela entidade, tendo sim valorizado a ação do executivo. ------------- 

Vereador Paulo Portela referiu que a gestão das reuniões era da responsabilidade do Presidente da 

Câmara, mas quando não obtivesse as respostas solicitadas, iria colocar as mesmas questões na 
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reunião seguinte, durante o período de antes da ordem do dia. Referiu que o Presidente o acusava de 

demagogia, mas argumentou que com tantos anos na política como profissional, este tinha uma 

habilidade muito grande para dar a volta àquilo que escrevia e dizer que o que estava escrito afinal era 

outra coisa qualquer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara disse que, acima de tudo, mais do que as palavras valiam as ações e o que as 

pessoas queriam era ter confiança de que o executivo cumpria com aquilo que se tinha comprometido 

a fazer. Acrescentou que, felizmente, as pessoas já tinham ideia de como era constituída a sua 

Câmara e o que podiam esperar de cada um dos seus elementos, não só do Executivo. ------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Adesão à Associação de Direito Privado – Douro, Tâmega e Sousa, Invest, no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – 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, aprovar a adesão à Associação de Direito Privado - 

Douro, Tâmega e Sousa, Invest, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e 

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

 

2. Minuta de protocolo de parceria entre a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana 

do Castelo, S. A.  e o Município de Baião, em contexto de apoio à realização da Prova do 

Campeonato Mundial em F2 de Motonáutica – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Associativismo e Desporto, a qual se dá por 

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

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

minuta de protocolo de parceria entre a  Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 

Castelo, S. A.  e o Município de Baião, em contexto de apoio à realização da Prova do Campeonato 

Mundial em F2 de Motonáutica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Campeonato do Mundo de 

Motonáutica F2 2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Associativismo e Desporto, a qual se dá por 

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

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
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minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Campeonato do Mundo de Motonáutica 

F2 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Atribuição aos Titulares de Cargos Dirigentes intermédios de 2º grau (Chefes de Divisão), de 

despesas de representação, nos termos do artigo 24º, da Lei Nº 49/2012, de 29 de Agosto – 

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 IV 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição aos Titulares de Cargos 

Dirigentes intermédios de 2º grau (Chefes de Divisão), de despesas de representação, nos termos do 

artigo 24º, da Lei Nº 49/2012, de 29 de Agosto, e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

 

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

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 12H00 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, Vereação e 

Juntas de Freguesia, a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 
 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 
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Nota: Esta reunião pode ser vista, de forma integral, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=ZO6J5X4gk44 
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