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ATA  N.º 12 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participou 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 07 de Junho 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 Henrique Gaspar Ribeiro, por não ter 

participado na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

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

 

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

registo da sua participação, no dia anterior, em representação do Município, na assinatura do 

protocolo do consórcio que se associou para celebrar o Centenário de Agustina Bessa-Luís. Disse que 

foi uma cerimónia que decorreu no Museu Amadeu Souza-Cardoso, em Amarante, que contou com a 

presença do Senhor Ministro da Cultura e um Consórcio, cuja minuta de protocolo já foi aqui aprovada, 

por este Executivo e que envolve três universidades, nomeadamente UTAD, Universidade do Porto e 

Universidade do Minho. Envolve também as autarquias do Porto, Vila do Conde, Baião, Amarante, 

Esposende, Póvoa de Varzim e Peso da Régua, e, ainda o Turismo do Porto e Norte, o Círculo 

Agustina Bessa-Luís e a Direção Regional da Cultura do Norte. Portanto, a partir de 15 de outubro 

começa-se a celebrar o Centenário de Agustina e o Município de Baião também se associou a esta 

iniciativa. Informou ainda que, a Autarquia tem vindo a realizar alguns eventos no Auditório Municipal 

para testar as condições do espaço, depois das obras de requalificação, e, este fim de semana 

promoveu duas sessões de cinema destinadas aos funcionários da autarquia e às associações que 

participaram na reunião que houve no passado sábado. Disse também que, no dia anterior, também 

se realizou no Auditório Municipal, uma iniciativa para assinalar o aniversário da USF. Por último, 

deixou aqui o convite para mais uma iniciativa no âmbito do projeto do Festival Inventa, um concerto 

do Pedro de Troia, no próximo domingo, às 18H00, na Fundação Eça de Queiroz. --------------------------- 

 

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

sua bancada, deixar o agradecimento pelo convite que lhes foi endereçado para participar no Passeio 

Sénior, mas que por razões profissionais, não lhes foi possível comparecer. Depois solicitou, para 

quando for possível, uma visita conjunta ao Centro de Recolha Animal, bem como aos Agrupamentos 

de Escolas do Sudeste de Baião e de Eiriz. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para dar conta de algumas iniciativas que 

decorreram no âmbito dos seus pelouros, durante os últimos dias, bem como de outras, que iriam 

decorrer no fim de semana seguinte. Desde logo, o registo da realização de uma reunião promovida 

pelo Pelouro do Associativismo e Desporto, no dia 18 de junho de 2022, no renovado espaço do 

Auditório Municipal, que contou com a participação de 28 associações das 40 convidadas, sendo que, 

algumas das que não puderam participar, justificaram a razão da sua ausência. Nesta reunião foram 

expostos assuntos que pretenderam ir de encontro às necessidades e preocupações das associações 

concelhias. Apresentaram-se as alterações introduzidas ao recente Código Regulamentar Municipal, 

resultado dos contributos de algumas das associações, no que respeita à atribuição de apoios às 

Associações de natureza Cultural, Desportiva e Recreativa. Na mesma reunião foi apresentada a nova 

plataforma digital de apoio ao associativismo, desenvolvida pelos serviços de Informática da Câmara 
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Municipal de Baião, a ser disponibilizada a curto prazo, que pretende constituir-se uma ferramenta 

facilitadora do contacto entre as Associações e o Município, permitindo uma maior agilização nos 

procedimentos de submissão de candidaturas para atribuição de apoios municipais. Houve, ainda, 

lugar a uma apresentação, por parte do Gabinete de Projetos Comunitários da autarquia, de algumas 

das respostas disponíveis para apoio às associações, designadamente programas de apoio 

promovidos por entidades diversas. O mesmo gabinete disponibilizou-se para apoiar todas as 

associações no esclarecimento de dúvidas ou na submissão e gestão de eventuais candidaturas.  

Ainda no âmbito do Pelouro do Associativismo e Desporto, fez o Sr. Vice-Presidente da Câmara 

referência ao sucesso obtido pela equipa Sub-13, da Associação Desportiva de Ancede, que recebeu 

o troféu de Campeão de Série do Campeonato da Associação de Futebol do Porto numa cerimónia 

promovida pela Associação Desportiva de Ancede, que contou com a presença de um representante 

da Associação de Futebol do Porto, Padre Pedro, e do Município de Baião. Referiu ainda que foi 

comunicado aos atletas, familiares e todos os adeptos, que o Município terá todo o gosto em recebê-

los no Edifício dos Paços do Concelho. O Senhor Vice-Presidente fez ainda, referência à atividade de 

Paddle, que se encontrava a decorrer, todos sábados do mês de junho e julho, na Albufeira da Pala 

em Ribadouro "PAGAIAR POR BAIÃO". Convidou todos os presentes, bem como os que 

acompanhavam a reunião através de meios digitais, para participarem no IX Sarau de Dança, com 

organização do Pelouro do Associativismo e Desporto, através da Escola “Byondance”, que teria lugar 

no dia 25 de junho, a partir das 21h30, no Pavilhão Multiusos de Baião. Referiu também, que nesse 

mesmo dia, por volta das 18h00, se disputaria, no Campo de jogos da Associação Desportiva de 

Baião, a finalíssima da Taça Intermunicipal entre os Municípios de Baião e Marco Canaveses, 

convidando os simpatizantes desta modalidade a assistir a este jogo. Registou, igualmente, a visita ao 

território de Baião, no dia 20 de junho, de uma comitiva de deputados do Partido Socialista, 

enquadrada na iniciativa “I Jornadas Parlamentares do Distrito do Porto”, com intuito de perceber, no 

terreno, as principais prioridades da autarquia baionense. O Presidente da Câmara Municipal de Baião 

acompanhou os deputados à EN 304-3, para que estes pudessem aferir as condições desta via, que 

em breve será alvo de requalificação. Os parlamentares visitaram também a Unidade de Saúde 

Familiar de Frende, que se mantém encerrada desde o período em que se verificou agravamento da 

situação pandémica por COVID-19, apesar dos pedidos para que se proceda à sua reabertura. Foram 

igualmente discutidos assuntos como o processo de descentralização de competências para as 

autarquias locais, a isenção de portagens na A4, a necessidade de expansão das redes de água e 

saneamento, ou a importância das questões da mobilidade, nomeadamente da concretização da 

ligação à ponte da Ermida, da variante à EN 211 ou da eletrificação da linha do Douro até à Régua. 

Por fim, fez também uma referência ao Passeio Sénior, ocorrido no dia anterior, na Quinta da Malafaia, 

em Esposende, e que contou com a participação de cerca de 1300 idosos de todas as freguesias do 

concelho. Constatou um sentimento geral de satisfação pela forma como decorreu a iniciativa, após 2 

anos de interregno, afirmando que a mesma foi de encontro ao que a autarquia havia perspetivado. No 

regresso a casa, era visível a satisfação dos participantes, que valorizaram a disponibilidade em 
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antecipar este evento e lhes proporcionar um dia bem passado e recheado de momentos de alegria e 

confraternização. Sublinhou ainda que, a decisão de se antecipar esta atividade de setembro para 

junho, a pedido dos próprios seniores, revelou-se uma boa opção, considerando a previsão de 

aumento de casos de COVID-19 para setembro, que poderia inviabilizar a realização da mesma. ------- 

 

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

dias poderão assistir a esta reunião nas redes sociais, aproveitando para passar uma mensagem a 

essas pessoas, dizendo que não basta falarem-lhe na rua e colocarem os seus problemas para serem 

abordados aqui nas reuniões, e depois, não darem a cara e pedirem segredo. Por isso, deixou um 

apelo aos cidadãos para que participem mais nas reuniões, não só para denunciarem alguma coisa 

que esteja menos bem, como também para fazer elogios à Autarquia. Depois, pediu ao Senhor 

Presidente que fosse um bocado benevolente, tal como tem sido, para a sua intervenção. Disse que 

na última reunião foi aqui falado que foram apresentadas cerca de 700 candidaturas aos concursos da 

autarquia, alegando que cada um deve refletir sobre isto, uma vez que tem conhecimento de que há 

pessoas que trabalham em Instituições e Empresa a despedirem-se justificando que vêm trabalhar 

para a Câmara. Referiu que acha estranho, quando existe uma falta de mão de obra incrível no setor 

privado, e depois aparecem tantos candidatos para funções, cuja remuneração nem é tanto quanto 

isso, pelo que, é preciso que todos façam essa reflexão. Questionou como é que é possível que haja 

licenciados a concorrer aos concursos de assistentes operacionais e depois passarem quando 

estiverem nos quadros da autarquia, a técnicos superiores. Por isso, defendeu que é preciso respeitar 

quem está a concorrer de forma séria. Voltou ainda a abordar a questão da importância da 

constituição dos júris dos concursos, cuja proposta foi apresentada e depois retirada e que o Senhor 

Presidente já lembrou várias vezes e vai continuar a lembrar até ao fim do mandato. Mas, disse que se 

fosse hoje não seria retirada, porque simplesmente continuam com a ideia de que as pessoas 

externas são mais isentas e imparciais, do que as pessoas internas, uma vez que somos todos seres 

humanos. Alegou que não é possível haver isenção da parte de um júri, quando a pessoa que tem do 

outro lado, é um amigo ou familiar, ou outra coisa qualquer, como do mesmo partido ou das suas 

relações. Disse que, são atitudes eticamente reprováveis e que se deveria ter cuidado, para que, no 

futuro, ninguém se possa arrepender do que se está a passar. Exemplificou o caso da admissão do 

Eng.º Químico, que a ser verdade o que se fala é que o candidato que menos experiência profissional 

tem, foi admitido em detrimento de alguém que exerce essa função ainda hoje, questionando como é 

possível e se explicar isso aos cidadãos. Ainda em relação à constituição dos júris, referiu que na 

última reunião, o Senhor Presidente terá dito, que ele confiava mais nas pessoas de fora de Baião, 

não se trata disso, mas sim, no sentido de preservar a liberdade e não condicionar os colaboradores, 

os quais devem ser aproveitados ao máximo para exercerem as funções, para as quais foram 

contratados. De seguida, referiu que na última reunião perguntou ao Senhor Presidente o que 

andavam a fazer os colaboradores da Autarquia na EN 321, tendo respondido que andavam a fazer 

limpeza, o que achou muito estranho, porque em outras reuniões tinha perguntado a razão do 
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Miradouro da Portela do Gôve não ser limpo e foi-lhe respondido que este não pertencia à jurisdição 

da Autarquia. Disse ainda que, na última reunião também lhe disse, para o descredibilizar, que quando 

não tivesse a certeza do que dizia poderia confirmar através das filmagens das reuniões. Neste 

sentido, defendeu que ainda bem que existem as filmagens, as quais se devem à pressão que os 

Vereadores do PSD sempre fizeram para que isso acontecesse. Depois, questionou a composição do 

Conselho Municipal de Educação, nomeadamente o facto de haver 3 representantes das Associações 

de Pais, quando a lei determina que serão dois, bem como a razão do afastamento da Santa Casa da 

Misericórdia daquele Conselho. Perguntou ainda em que condições será feito o contrato com o Senhor 

Dr. Pinho Silva, e, para quando está prevista a sua assinatura. Referiu ainda que, em reuniões 

anteriores perguntou se os Ex-vereadores tinham sido convidados para a Cerimónia do Dia do 

Município, não tendo ainda obtido qualquer resposta. Mais uma vez, abordou a questão do uso dos 

equipamentos de segurança, por parte do Senhor Presidente, quando visita as obras, dizendo que 

gostava de ter a declaração dos técnicos emitida para esse efeito, para dar conhecimento à respetiva 

entidade. Referiu também que, ainda no mandato anterior, em plena Assembleia Municipal, denunciou 

que algumas Juntas de Freguesia atribuem trabalhos com dinheiro público, a empresas que não 

cumprem as suas responsabilidades fiscais, o que consideram uma concorrência desleal. Por fim, 

disse que teve conhecimento de que foi realizada a primeira Reunião do Conselho Consultivo 

Municipal, e como tal, perguntou se lhe podiam ser fornecidos os contactos das pessoas que fazem 

parte do mesmo, para efeitos de lhes mandar uma mensagem de agradecimento pela sua 

participação. Perguntou ainda, se foi servido algum almoço aos participantes e o local. --------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para deixar uma nota sobre a realização da 1ª Feira 

Agro Douro-Verde, na Freguesia de Ancede e Ribadouro, a qual foi um sucesso, com um fim de 

semana intenso e recheado de várias atividades, apesar do muito calor. Disse que, foi uma iniciativa 

que nos encheu de orgulho pela forma como decorreram as atividades levadas a cabo durante os três 

dias. Destacou que se tratou de mais do que uma feira gastronómica, porque integrou a apresentação 

de vários produtos ligados à agricultura, à caça e à floresta. Portanto, referiu que valeu a pena e há 

razões para estarmos satisfeitos, deixando um agradecimento especial a todos que estiveram 

envolvidos na organização do evento, bem como às entidades parceiras, nomeadamente à Dolmen, à 

Freguesia de Ancede e Ribadouro, à Escola Profissional Agricultura de Marco, às Associações de 

Caça, e às Associações de Criadores de Gado Bovino e Caprino, pela forma como colaboraram, para 

que esta primeira feira, tenha sido efetivamente, um grande sucesso. -------------------------------------------- 

 

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

Antes de responder às questões que lhe foram colocadas, informou que o parecer solicitado à 

CCDRN, sobre a proposta da hasta pública do Edifício do Antigo Grémio, sito em Eiriz, retirada numa 

das reuniões anteriores, por lhe ter suscitado algumas dúvidas, já foi rececionado pela Câmara. Em 
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função desse parecer disse que o procedimento irá ser anulado e virá, em breve, à Câmara 

novamente, dando-se, depois, os passos seguintes para que seja lançada uma nova hasta pública. ---- 

 

Depois, em relação às intervenções proferidas, designadamente as informações prestadas pela 

senhora e senhores Vereadores do Partido Socialista, sublinhou aquilo que tem sido um trabalho 

intenso, profícuo em prol da qualidade de vida dos nossos cidadãos, que é por isso que existimos, 

para os servir. Relativamente às interpelações da Senhora Vereadora do PSD, Célia Azevedo, 

nomeadamente o agradecimento do convite para participar no Passeio Sénior, disse que foi pena não 

terem podido participar. Depois, sobre a sugestão de uma visita conjunta ao CRO de Resende e Baião 

e aos Agrupamentos de Escolas, pediu para que no fim da reunião falasse com os Senhores 

Vereadores dos respetivos pelouros, para que, em conjunto pudessem articular essas visitas de 

acordo com a disponibilidade de cada um e das respetivas entidades. ------------------------------------------- 

 

Relativamente às várias questões apresentadas pelo Senhor Vereador Paulo Portela, disse que a 

maior parte delas já aqui foram abordadas e lembrou que por uma questão de coerência, não será por 

estar sempre a fazer as mesmas perguntas que as respostas serão diferentes, pois tirando a questão 

do Conselho Consultivo, não há nenhum assunto novo. Talvez, por isso, no início apelou à sua 

benevolência, porque excedeu largamente os cinco minutos a que tem direito, mas também é verdade 

que aqui tem tido sempre essa abertura, para que nenhum assunto fique por esclarecer. Reiterou mais 

uma vez, que fica com a sensação que a bancada do PSD não tem outros assuntos para falar, porque 

de reunião para reunião, insistem sempre nas mesmas questões, dando-lhes apenas, por vezes, uma 

roupagem diferente. Relembrou, por isso, as várias vezes que já apelou à boa gestão do tempo das 

reuniões e do tempo que se perde a falar sempre dos mesmos assuntos, fazendo, por isso, mais uma 

vez, a recomendação de que deve haver bom senso. Sobre uma maior participação das pessoas 

nestas reuniões, disse que estamos todos de acordo e obviamente não há razões para que as 

pessoas não se sintam à vontade, lembrando que ele próprio tem estado a fazer sessões de prestação 

de contas nas freguesias, por uma questão de transparência e proximidade, cumprindo o seu 

compromisso e acima de tudo pelo respeito pelos cidadãos. Lembrou que as reuniões são todas 

públicas, e como tal, as pessoas tem a oportunidade de apresentar questões, pedir esclarecimentos e 

denunciarem situações. Depois em relação à questão das 700 candidaturas para os concursos da 

autarquia e o facto de o Senhor Vereador Paulo Portela não perceber porque há falta de mão de obra, 

e, depois, aparece um número tão elevado de candidaturas, e, que na Câmara até não ganham muito, 

disse que é uma pergunta que deve dirigir a essas pessoas, lembrando que estas são livres, e, 

portanto, concorrem porque a Constituição Portuguesa e a Lei, lhes permite concorrer. Quanto ao 

facto de haver licenciados a concorrer a assistentes operacionais, deve também perguntar a essas 

mesmas pessoas, que naturalmente o fazem porque querem e porque a Lei o permite. A este respeito, 

lembrou a proposta que o PSD apresentou à Câmara sobre os concursos que, entende, era 

inconstitucional e ilegal, na medida em que limitava as liberdades e garantias dos cidadãos, 
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consagradas na Constituição da República Portuguesa. Em relação às denuncias que o Senhor 

Vereador recebe na rua, disse que não comentava, e, se, alguém, diz alguma coisa, deve-se 

perguntar-lhe porque o diz, porque quando querem fazer denuncias com sentido, devem ser feitas nos 

locais próprios. Acrescentou que o Senhor Vereador Paulo Portela, enquanto Vereador eleito, 

conhecendo algo ilegal tem o dever e a obrigação de denunciar, mas, de forma concreta, sob pena de 

ser conivente, e não falar por falar ou basear-se no “diz que diz”. Por isso, lamentou a conotação e a 

carga negativa implícita nas palavras do Senhor Vereador quando fala dessas situações que não 

concretiza e dessa forma não contribui para a credibilização da política, tentando, antes, criar uma 

auréola de suspeição e denegrir sempre aquilo que é a função pública, ou a ação dos políticos. 

Exemplificou com a recente denúncia apresentada pela Senhora Vereadora Célia Azevedo sobre as 

obras do CRO de Resende/Baião, que na altura referiu como resultante de informações fidedignas e 

depois verificou-se que não era assim, portanto, todos os Senhores Vereadores têm a obrigação de 

contribuir para a credibilização da vida pública, sendo que essa credibilização só se consegue se 

todos tivermos uma atitude que não esteja permanentemente a ir atrás do “diz que diz”, e tentar criar 

sempre a ideia de que há sempre qualquer coisa que está mal, o que chega, até, a ser um desrespeito 

para com esta Câmara. Quanto à constituição dos júris, assunto já aqui abordado diversas vezes, 

disse mais uma vez que o procedimento cumpre o que está tipificado na Lei e apenas faz uso do que 

são as suas competências. Quanto à isenção dos membros dos júris, não faz juízos de valor sobre 

ninguém, sendo que cada um de nós tem dentro de si o melhor e o pior, e, por isso, deve puxar pelo 

que é positivo e tentar anular aquilo que é menos positivo. Lembrou que das coisas mais difíceis para 

quem está a gerir, é esta questão dos concursos, sendo evidente, que, em função das muitas 

candidaturas e dos poucos lugares, vai haver muito mais pessoas descontentes do que pessoas 

contentes. E, portanto, é natural que possa haver das mais diversas interpretações e quando diz vai 

haver muita conversa, se calhar vai, mas também compete a cada um de nós, não alimentar essas 

mesmas conversas. Sobre o concurso para Engenheiro Químico, disse que o processo já estava 

concluído e que na altura da abertura do concurso, nunca se preocupou nem levantou questões sobre 

os critérios, apenas se preocupou em dizer com grande entusiasmo que já se sabia quem ia entrar, 

seria A ou B, o que transpareceu na altura, achava bem que nem fosse um, nem o outro. Se, o Senhor 

Vereador tem algumas dúvidas, poderá expô-las, e o gabinete jurídico tratará de o esclarecer, tal como 

ele próprio tinha dúvidas aquando do processo da hasta público, pediu um parecer no sentido de se 

esclarecer todas as dúvidas suscitadas. Esta é a forma digna de tratar as coisas e não levantar 

suspeitas e lançar a confusão como o Senhor Vereador Paulo Portela tem feito. Por isso, fez-lhe mais 

uma vez o desafio de não levantar as suspeições do costume, sem concretizar um único assunto. 

Quanto aos trabalhos de limpeza na Estrada Nacional 321, disse que o Senhor Vereador quer de 

forma deliberada, criar aqui uma confusão, na medida em que, há uns tempos, falou na questão de um 

dos miradouros que não estava limpo. Na altura foi-lhe dito, que se tratava de uma responsabilidade 

da Infraestruturas de Portugal e que os serviços da Autarquia, às vezes, de passagem, o limpavam 

podendo até ser considerado abusivo. Agora, em relação à EN 321, não lhe foi dito que andavam a 
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fazer limpeza, apenas disse que não sabia, e foi um dos Vereadores da bancada do PS a dizer que se 

tratava de ações de sensibilização no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, as quais também se 

fizeram noutras estradas, conforme poderá verificar através da gravação da reunião, sendo, por isso, 

coisas bem distintas. Sublinhou que estas ações de sensibilização para as questões ambientais, são 

fundamentais para todos e até por força da nossa certificação como destino turístico sustentável. 

Relativamente ao Conselho Municipal de Educação, pediu à Senhora Vereadora do Pelouro da 

Educação para explicar de acordo com o que está estipulado no regulamento. -------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso deu uma breve explicação sobre o assunto, tendo referido que 

uma vez que no nosso concelho existem três agrupamentos de escolas, faz sentido convidar-se os 

representantes de pais dos três a integrar o Conselho Municipal da Educação, havendo assim um 

maior contributo para o sistema de ensino concelhio e não deixando um agrupamento de fora. Disse 

ainda que, não houve afastamento de nenhuma entidade, uma vez que estamos num novo ciclo e esta 

designação do Conselho Municipal de Educação é para este mandato. A lei determina que deve haver 

um representante de uma IPSS com atividade na área da educação, pelo que o critério utilizado foi 

semelhante ao anterior, ou seja, se temos no concelho três IPSS com ensino pré-escolar, foram essas 

entidades convidadas a integrar o Conselho Municipal da Educação. --------------------------------------------- 

 

Relativamente à questão do Dr. Pinho Silva, o Senhor Presidente da Câmara reiterou o que já disse 

sobre este assunto, realçando que no mínimo tem tanto interesse que ele colabore com o Município, 

como o Senhor Vereador Paulo Portela. Disse que, o processo não é tão célere como se deseja, mas 

está a decorrer naturalmente. Quanto à questão dos convites aos antigos Vereadores para o Dia do 

Município, disse que tinha razão, porque já tinha a resposta, mas não se lembrou de a dizer aqui. 

Disse que, por norma, são convidados para grande parte das iniciativas, todos os ex-vereadores e 

vereadores, e, portanto, estava convencido de que teriam sido convidados e pelos vistos não foi o que 

se passou, pelo que, assumiu esta situação em nome da Câmara. Em relação à questão do uso dos 

equipamentos de segurança disse que não tinha mais nada a acrescentar ao que já disse nas 

reuniões anteriores, e, que, confia nos seus colaboradores. Quanto à questão de Juntas de Freguesia 

que, segundo o Senhor Vereador Paulo Portela, atribuem trabalhos a empresas não legalmente 

constituídas e que não pagam impostos, disse que não acredita. E, portanto, se o Senhor Vereador 

tem conhecimento dessa situação em alguma Junta de Freguesia, seja ela qual for e acha que há 

qualquer coisa que não está bem, é mais uma daquelas coisas que tem a obrigação, enquanto 

vereador, de denunciar, sob pena de ser considerado conivente. Não é levantar essas dúvidas, sem 

dizer qual é a Junta e lançar um estigma sobre todas as juntas e os seus presidentes, é 

profundamente injusto, eles não merecem, por isso, não aceita, porque uma coisa é atacá-lo a si 

enquanto Presidente de Câmara, outra coisa, é atacar um Presidente de Junta que não está aqui para 

se defender. Disse mais uma vez que o Senhor Vereador tem o dever e a obrigação dizer qual ou 

quais as Juntas de Freguesia que estão a cometer essas ilegalidades e parar de lançar atoardas e 
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conversas de maledicência de forma reiterada, que depois nunca concretiza. Destacou, ainda, que as 

Juntas de Freguesia são estruturas autónomas que muito respeita, eleitas diretamente pelo povo e 

têm atribuições, competências e responsabilidades próprias. Por isso, as opções de gestão são da sua 

responsabilidade, que acredita que fazem bem e não merecem as suspeitas aqui lançadas pelo 

Senhor Vereador Paulo Portela. Quanto ao Conselho Consultivo Municipal informou que se trata de 

um Órgão de apoio ao Executivo criado pelo próprio Presidente da Câmara, que é quem convida as 

pessoas que o constituem. Assim, e como é evidente, não lhe poderá ser facultada a listagem de 

contactos, dado que nem tem autorização dos seus membros, nem RGPD o permite. Disse, contudo, 

que na próxima reunião daquele órgão, dará conhecimento desta pretensão do Senhor Vereador 

Paulo Portela. Sobre o almoço, nem sempre ocorre quando há reunião do Conselho Consultivo que 

reúne uma ou duas vezes por ano, mas até acha que pode ser uma prática regular no futuro. Desta 

vez, houve efetivamente um almoço feito por colaboradores da Autarquia e servido na tenda da Quinta 

do Mosteiro de Ancede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a intervir para dizer que, o Senhor Presidente passa a vida a 

desafiá-lo para denunciar, mas, afirmou que não é polícia nem tem a obrigação de denunciar nada, 

apenas tem a obrigação de alertar, para que quem tem funções executivas e poder de decisão tome 

as devidas providências. Depois, disse que o Senhor Presidente da Câmara costuma dizer que não 

sabe nada de concursos, mas afinal sabe e até sabe os números. Por outro lado, disse que a 

dificuldade em decidir quando há muitos concorrentes, deve-se ao facto dos compromissos que tem 

para cumprir, porque são tantos que agora não chegam para todos. Quanto ao alerta que fez sobre a 

questão das Juntas de Freguesia, lembrou que já tinha abordado o mesmo assunto numa Sessão da 

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

 

Na sequência desta última intervenção, o Senhor Presidente da Câmara disse que achava 

absolutamente lamentáveis as expressões utilizadas pelo Senhor Vereador Paulo Portela, na medida 

em que correu o risco de levar a conversa para um nível, que em nada dignifica este órgão. -------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Apoio financeiro à Paróquia de Ovil (São João Batista) – Festas em Honra de São João 

Batista /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 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 o Apoio financeiro à Paróquia de Ovil 

(São João Batista) – Festas em Honra de São João Batista /2022. ------------------------------------------------ 
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2. Concurso público – Reabilitação e adaptação do Edifício da Escola da Avenida para 

Biblioteca-BM 1: Revisão de preços – 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 

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 proposta de revisão de preços referente à 

obra de reabilitação e adaptação do Edifício da Escola da Avenida para Biblioteca-BM 1. ----------------- 

 

3. Avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião - SIADAP 1 - 

Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 proposta de avaliação 

de desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião - SIADAP 1. --------------------------------- 

 

4. Fixação de preços para a utilização das piscinas municipais descobertas – 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 e 

Associativismo, 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 proposta de fixação de preços para a utilização das Piscinas Municipais 

Descobertas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural - Associação Sócio-Cultural de Santa Maria 

de Frende – 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 e 

Associativismo, 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 com a Associação Sócio-

Cultural de Santa Maria de Frende. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural - Rancho Folclórico 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 do Desporto e 

Associativismo, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara 
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ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a inuta de acordo de desenvolvimento cultural com o Rancho Folclórico de 

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

 

7. Fornecimento e distribuição agregados de refeições escolares em regime de confeção local 

e transporte a quente para a educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

ensino secundário, para o a o letivo 2022/2023 – Autorização para a realização da despesa e 

abertura de procedimento – 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 unanimidade aprovar a autorização para a realização da despesa 

e abertura de procedimento para o fornecimento e distribuição agregados de refeições escolares em 

regime de confeção local e transporte a quente para a educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e ensino secundário, para o a o letivo 2022/2023. --------------------------------------------------- 

 

8. Acordo de modificação do auto de transferência de competências e de recursos para a 

Freguesia de Frende, celebrado em 9 de Setembro de 2019 – 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 

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 o acordo de modificação do auto de 

transferência de competências e de recursos para a Freguesia de Frende, celebrado em 9 de 

Setembro de 2019 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 

 

9. Empréstimo a longo prazo, até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos 

investimentos – Adjudicação e pedido de autorização para contratação à Assembleia 

Municipal – 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 proposta de Empréstimo a longo prazo, 

até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos investimentos – Adjudicação e pedido de 

autorização para contratação à Assembleia Municipal. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à 

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

 

10.  Empréstimo a longo prazo, até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos 

investimentos – Discussão e autorização prévia da Assembleia Municipal – Proposta  
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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 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, aprovar a proposta de empréstimo a longo prazo, 

até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos investimentos – Discussão e autorização prévia 

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

 

11. Empréstimo a longo prazo, até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos 

investimentos – Autorização para a assunção dos compromissos plurianuais – 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 XI 

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 proposta de Empréstimo a longo prazo, 

até 2.040.000 Euros, para financiamento de diversos investimentos – Autorização para a assunção 

dos compromissos plurianuais. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal.-  

 

12.  3.ª Alteração modificativa ao orçamento para o ano de 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 

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 3.ª Alteração modificativa ao orçamento 

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

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período interveio o Senhor Luís Manuel de Carvalho de Santa Marinha do Zêzere, para dizer 

que já pertenceu enquanto Vereador a esta equipa que hoje governa e que houve sempre oposição 

como é evidente em democracia, mas nunca assistiu a uma oposição que colocasse um clima de 

desconfiança tão forte no Município de Baião. Até porque, hoje, como há uns anos a esta parte, tem 

sido visto por todo o País como um Concelho de democracia, de trabalho e de competência e o que 

acabou de assistir, não transmite essa imagem tendo em conta as intervenções proferidas pela 

bancada da oposição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara alertou o cidadão que interveio, no sentido de que o assunto que 

abordou foge ao âmbito daquilo que é a possibilidade de intervenção do público, que se destina, 

fundamentalmente a colocar questões. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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O cidadão prosseguiu, então, com a sua intervenção dizendo que uma oposição deve ser construtiva e 

que acrescente ao Executivo, que traga ideias e propostas e não se cinja, apenas, a vir para este 

órgão fazer só e simplesmente campanha. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 17H00 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 

 

Nota:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZO6J5X4gk44

