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ATA  N.º 17 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE SETEMBO DE 2022 

 

Aos catorze dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e dois, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, 

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

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

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

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

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

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

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

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 22 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. Não participou na votação o Senhor Vereador José Manuel Lima Soares, por não ter 

participado na reunião anterior, 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 Senhor Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e usou da palavra para em 

nome da sua bancada felicitar o novo Diretor do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, Professor 

Nuno Mota, a quem desejou os maiores sucessos pessoais e profissionais, o que já lhe transmitiu 

pessoalmente. Referiu que o seu sucesso será também o sucesso de todos os baionenses e 

aproveitou para desejar um bom ano letivo a toda a comunidade escolar, nomeadamente aos jovens 

que abraçam pela primeira vez o ensino superior, bem como agradecer a todos, sem exceção, que 

contribuíram para a sua formação. Deu também as boas vindas àqueles que chegam pela primeira vez 

ao Concelho, nomeadamente professores e outros profissionais. Disse ainda que os Vereadores do 

PSD, estarão atentos às necessidades dos Agrupamentos Escolares e disponíveis para colaborar em 

situações que se revelem de interesse público. Tendo em conta o início do novo ano letivo e o facto 

dos procedimentos concursais ainda não estarem concluídos, alertou para a falta de assistentes 

operacionais, dado que é um assunto recorrente. Solicitou informação sobre o ponto da situação dos 

referidos concursos, bem como o ponto da situação das obras no Agrupamento de Escolas de Eiriz. 

Disse ainda ter conhecimento de que a receção aos professores, que decorreu no Convento de 

Ancede, ficou marcada por um ponto negativo, no que se refere ao almoço servido aos convidados, e, 

sendo Baião, um Concelho que sabe receber, alertou que se deve redobrar esse cuidado neste tipo de 

eventos. Depois disse que gostaria também de saber o ponto da situação do Senhor Dr. Pinho Silva, 

nomeadamente para quando início de funções, dado que a sua experiência será uma mais valia para 

este Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes e o público em geral 

principalmente os que irão ver esta reunião nas redes sociais, apelando para que as pessoas 

participem na política, nas ações, nas associações, nos grupos de jovens, e outros. Depois referiu-se 

às Comemorações dos 60 anos dos Bombeiros Voluntários de Baião, como uma data histórica para a 

corporação, dizendo que pelo seu contributo para o bem-estar da população, a Câmara Municipal 

devia fazer uma oferta aos Bombeiros, de forma a que ficasse bem vincada a data dos seus 60 anos. 

Neste sentido, informou que irá apresentar uma proposta para a próxima reunião, para que a Câmara 

ofereça um terreno para um novo quartel e respetivo projeto, de forma a que se possam aproveitar os 

fundos comunitários, bem como as linhas estatais que eventualmente possam surgir. Referiu também 

que a sua bancada apresentou uma proposta, que deveria ter sido incluída na ordem de trabalhos 

desta reunião, para a renegociação do valor do protocolo referente à EN 304-3, cujo concurso já foi 

lançado pela Câmara. A este propósito disse que recebeu uma comunicação dos serviços a informar 

que a proposta era ilegal e não cumpria as regras para ser admitida, bem como o parecer jurídico 

sobre o assunto que mais parece ser uma encomenda. Disse ainda que irá enviar a proposta 

acompanhada do referido parecer para que seja anexo à presente ata (Doc. Nº 01), lembrando que o 

que se pretendia, era, eventualmente, poder-se usufruir de mais algum apoio financeiro para não 
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sobrecarregar os cofres da Autarquia. Alertou ainda para o facto de os Vereadores do PSD não 

aceitarem que alguém que é remunerado pelo erário público e presta apoio jurídico emita um parecer 

fundamentado no aspeto político do assunto, quando deveria ser apenas jurídico. Lembrou que o 

Senhor Presidente teria dito na última reunião, que os protocolos não podem ser renegociados, 

quando em 2019 houve protocolos com a Infraestruturas de Portugal que foram alvo de renegociação, 

sendo que, para tal, é necessário apenas que haja vontade de ambas as partes. Em relação às Festas 

Concelhias e de São Bartolomeu, disse que decorreram com muita normalidade, bastante afluência e 

com algumas alterações na organização que até lhes pareceram benéficas, o que é de louvar. Disse 

que uma delas, foi o facto de a feira ter sido feita no seu espaço habitual, por se ter conseguido um 

espaço privado para a colocação dos carrosséis, que na sua opinião foi uma boa mudança. Lamentou 

ainda o facto de os Senhores Vereadores do PSD não terem sido convidados por parte da Câmara 

para nada relacionado com as festas, sendo que, até os convites que vieram de fora não lhes foi dado 

conhecimento, nomeadamente o caso da Paróquia de Campelo, ao contrário do que aconteceu com a 

Assembleia Municipal que endereçou os convites recebidos aos líderes das bancadas do PS e PSD. 

Disse ainda que gostava de saber se a Associação Empresarial de Baião, este ano, enviou convites 

para os Membros do Executivo para participarem no Desfile de Moda como tem sido habitual, quantos 

mandou e para quem foram, porque também não lhes chegou nenhum convite. Lembrou ainda que os 

Vereadores do PSD também não receberam qualquer convite para a visita do Senhor Secretário de 

Estado da Juventude, que esteve cá numa reunião de trabalho com o Executivo, pelo que acham uma 

falta de respeito e de interesse para que estejam presentes. Depois disse que mandou um e-mail ao 

Senhor Presidente com a legislação sobre higiene e segurança no trabalho e agradeceu o facto do 

Senhor Presidente na sua resposta ter dado conhecimento aos Vereadores, Membros da Assembleia 

Municipal e elementos das Associações. A este respeito, disse que gostava que continuasse com este 

procedimento, pois é uma forma das pessoas terem conhecimento de que os Vereadores da oposição 

afinal sempre fazem alguma coisa. Referiu que a intenção do envio deste e-mail, prendia-se com o 

facto dos serviços perceberem se a legislação está mesmo a ser cumprida e alertar para que tudo seja 

cumprido dentro da Lei da transparência, até como forma de uma maior credibilização dos políticos. 

Lembrou ainda que, desde a sua tomada de posse, sempre disse que a higiene e segurança no 

trabalho é um tema que o preocupa, porque é uma obrigação das empresas inclusive da Autarquia, 

salvaguardar os colaboradores e as suas famílias. Destacou que os alertas que tem feito nesta área, 

têm o propósito de serem tomadas medidas para que os serviços melhorem e sejam cumpridas as 

regras dos bons procedimentos, para que, caso aconteça alguma coisa, o Município não seja falado lá 

fora. Depois referiu-se à realização da prova de motonáutica, dizendo que foi mais uma vez, uma boa 

iniciativa, com muita afluência e elogiou a abertura do padddock às pessoas para que pudessem ver 

in-loco as máquinas. Disse que é preciso lembrar que esta prova existe muito antes do ano de 2005, 

aproveitando para dizer que não se conforma com o facto de não se ter envolvido o Clube Náutico de 

Ribadouro, defendendo que esta situação não se deve repetir. Referiu também que ficaram 

surpreendidos com a adjudicação de um serviço por ajuste direto, para a prestação de serviços na 
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área de comunicação e marketing. Perguntou se a Câmara não tinha técnicos na área da 

comunicação para fazer este tipo de trabalho e disse que se deveria abrir um concurso, caso contrário, 

considera um desrespeito para quem aqui trabalha. Depois referiu que na apresentação da 

motonáutica estavam presentes muitos funcionários, perguntando se lá estavam a trabalhar, de férias 

ou como políticos. Sobre o assunto falado na última reunião acerca da presença dos Vereadores do 

PSD nos eventos, disse que não se iam deixar condicionar, e, porque trabalham em equipa, se 

acharem que devem estar presentes, de certeza que estarão. Salientou que na sua equipa não há 

ninguém que diga eu quero, posso e mando, como acontece em alguns partidos. ---------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou os presentes e usou da palavra para deixar o 

registo sobre o início de mais um novo ano letivo e informar que as obras da Escola de Eiriz estão 

concluídas, estando-se a desenvolver todos os trabalhos para que tudo esteja preparado para o início 

das aulas, que ocorrerá no dia 16. Disse também que foi feita uma intervenção geral em todos os 

espaços escolares, para que no arranque do ano letivo estivessem em condições de acolher todo o 

pessoal docente e não docente e os alunos, garantindo assim, as melhores condições de trabalho 

para todos. Comunicou que no dia anterior a Câmara realizou uma sessão de arranque do ano letivo, 

no Mosteiro de Santo André de Ancede, com o pessoal docente e não docente, onde lhes foi 

proporcionado uma visita àquele espaço, que no geral mereceu uma apreciação positiva dos 

participantes. Apesar do almoço não ter corrido tão bem, no geral, a mensagem que lhe foi transmitida 

por várias pessoas foi de satisfação, tendo apreciado bastante a sessão, em especial o facto da 

qualidade da exposição e do espaço do Mosteiro. Por fim, deixou o convite aos presentes, bem como 

a todos que vão acompanhar esta reunião lá em casa, para participarem na peça de teatro que irá se 

exibida no Auditório Municipal, no próximo dia 17, às 21H30, pela Companhia de Teatro Filandorra, 

inspirada na obra de Teixeira de Pascoaes. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara saudou todos os presentes bem como os que acompanham 

estas reuniões em casa. Depois referiu-se às iniciativas que decorreram no âmbito dos seus pelouros, 

desde logo, a visita do Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, bem como da 

reunião de trabalho que ocorreu no período da manhã com o Executivo, onde foram debatidas 

algumas preocupações e para as quais o Município está a fazer todos os esforços para que possam 

ser resolvidas. Destacou o cuidado que o Senhor Presidente tem aquando das visitas de qualquer 

membro do Governo, além de toda a cortesia de receção, proporciona também essas sessões de 

trabalho e debate sobre questões e problemas do Município. Realçou que esta visita foi programada 

tendo por base um dos projetos do Instituto Português do Desporto e da Juventude, e ao qual o 

Município se tem vindo a associar ao longo dos Anos, o Programa de Voluntariado Jovem paras as 

Florestas, numa iniciativa denominada de Patrulha Baião. Disse que, houve da parte do Município 

interesse em dar conta ao Senhor Secretário de Estado da nossa atuação e a forma como envolvemos 

nesse projeto as entidades locais, nomeadamente as duas Corporações de Bombeiros, a GNR, assim 
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como uma associação concelhia “Eco Simbioses” relacionada com as questões ambientais. Do que 

lhe foi transmitido, o Senhor Secretário de Estado ouviu e valorizou as nossas práticas e o que é feito 

em Baião. Acrescentou que, aproveitou o momento para convidar o Secretário de Estado, a visitar a 

prova de motonáutica e assistir ao evento, e assim vivenciar e apreciar a forma como é organizada. 

Essa possibilidade veio a acontecer, tendo o Sr. Secretário de Estado marcado presença na Prova de 

Motonáutica, prova essa, que sofreu algumas alterações positivas, tais como a abertura do paddock, e 

a sensibilização ambiental. Aproveitou para deixar o seu agradecimento a todos os colaboradores das 

diferentes áreas, pela forma como se envolveram e como cada um desempenhou a sua função, 

porque sendo uma prova com dimensão mundial, todos os esforços são válidos. Quanto ao número de 

funcionários presentes, foram os necessários para assegurar que todas as ações decorressem da 

melhor forma e com a maior segurança. Frisou ainda que na apresentação do evento, estavam 

presentes os colaboradores que entendeu como necessários para esta iniciativa organizada pelo 

pelouro do desporto do qual é responsável, sendo que alguns deles estiveram na qualidade de 

convidados. Disse que foram criadas todas as condições para que a prova corresse da melhor forma e 

proporcionasse o que tem sido habitual, passar o nome de Baião pela positiva. Deixou também o 

registo sobre a retoma de algumas atividades físicas e da promoção do bem-estar dos cidadãos, 

nomeadamente a dança, o fitness e a reabertura das piscinas, acrescentou ainda que foi feito um 

protocolo com a Casa do Povo de Soalhães, de forma a proporcionar novas modalidades aos jovens e 

crianças, neste caso na prática da patinagem. Por fim deixou também o registo sobre a prestação do 

piloto Vitor Pascoal, que mais uma vez ganhou um trofeu a nível Nacional sagrando-se Bicampeão 

Nacional de Montanha na categoria GT. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e começou a sua intervenção por 

agradecer a todos a forma como lhe fizeram chegar palavras de amizade e conforto, nos dias menos 

bons por que passou ao nível da sua saúde. Depois referiu-se a duas iniciativas que já vêm 

acontecendo ao longo dos tempos e que se prendem exatamente com as Festas Concelhias e com a 

Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas em Santa Marinha do Zêzere, dois eventos que muito têm a 

ver com a dinâmica económica que acontece no Concelho. Deu os parabéns à Junta de Freguesia 

pela iniciativa e à forma como realizam esta festa do vinho e das pessoas, associada também à parte 

gastronómica, por onde passaram durante os 3 dias mais de 7 mil pessoas, sendo que, de outra forma 

seria impensável consumir e vender tantas garrafas de vinho. Foi mais uma vez um evento que 

dignificou muito bem o trabalho das pessoas que estiveram à frente da organização, pelo que, a 

Câmara deve continuar a apoiar, colaborar e incentivar, para que esta iniciativa continue a realizar-se 

com este sucesso. Relativamente às Festas Concelhias e de S. Bartolomeu, disse que apesar de não 

ter tido a possibilidade de estar presente, foi acompanhando de outra forma os vários dias de festa. 

Elogiou as alterações já aqui referidas e frisou que mais uma vez, estas festas trouxeram a Baião 

milhares de forasteiros, permitindo assim dias intensos que mexeram completamente com a economia, 

não só da Vila, como do Concelho. Deu os parabéns à organização, em concreto, à Associação de 
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Trabalhadores da CM, que fez um trabalho fantástico, mas muito exaustivo, em prol da população de 

Baião. Enalteceu as atividades que decorreram durante aqueles dias, desde a parte dos concertos, a 

parte religiosa e à Feira do Gado. Lembrou o apoio que tem sido dado aos nossos criadores da raça 

arouquesa, e que este ano mais que triplicou o número de animais participantes em relação ao início 

da atribuição destes apoios. Felicitou e agradeceu aos criadores de Baião, destacando que foi a maior 

feira de sempre no que diz respeito a animais. Terminou, deixando um muito obrigado, em nome da 

Câmara Municipal de Baião à Associação de Trabalhadores da CMB, bem como a todos os que 

estiveram envolvidos na realização deste grande evento. ------------------------------------------------------------ 

 

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

fez algumas considerações às interpelações que recebeu. Relativamente à intervenção da Senhora 

Vereadora Célia Azevedo sobre o início do ano letivo e para os que entram na universidade desejou 

também o maior sucesso a todos. Em relação à falta de assistentes operacionais, relembrou mais uma 

vez a Senhora Vereadora que não existe só um agrupamento de escolas, mas três. Disse que, 

efetivamente, há um agrupamento dos três que foi assinalado no último ano letivo por não cumprir o 

rácio de assistentes operacionais, os outros cumprem o rácio determinado pela legislação, por isso, 

devemos ser rigorosos no que dizemos, porque são coisas diferentes. Referiu que decorrente da 

transferência de competências há necessidade de colocar mais pessoas, mas a Câmara está atenta e 

como tal está a decorrer um concurso, que espera não seja mais atrasado, por causa da proposta que 

os Senhores Vereadores do PSD aqui apresentaram, e que, do seu ponto de vista, revelou uma 

grande irresponsabilidade e desconhecimento sobre o assunto. Contudo, lembrou que a falta de 

assistentes operacionais é recorrente e está relacionado com outras questões, como é o caso do 

absentismo e baixas médicas das pessoas que continuam a ocupar os lugares, não permitindo que 

haja novos concursos. Mas também aqui a Câmara tem estado muito atenta e em caso de 

necessidade mobiliza funcionários de outras áreas, nomeadamente das equipas de administração 

direta para colmatar essa falta e assegurar essas funções. Referiu ainda, que também irão ser 

recolocados os funcionários que estavam afetos aos 3 Jardins de Infância, entretanto encerrados, para 

ajudar a resolver a situação inicial. Aproveitou para dizer à Senhora Vereadora que levanta aqui 

sempre questões da educação, naturalmente e porque certamente quer que as coisas corram bem, e 

como tal, devia estar devidamente habilitada com dados para poder fazer afirmações seguras. Quanto 

às obras de Eiriz, pediu à Senhora Vereadora do Pelouro que acompanhou a situação, para 

complementar a informação, sendo que, tem a ideia de que houve um esforço acrescido durante as 

obras de requalificação da escola, devido ao atraso decorrente de reclamações ao concurso, ao 

contrário do que se passou em Santa Marinha do Zêzere, que foi um procedimento muito mais célere 

e sem qualquer adversidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora do Pelouro da Educação reiterou o que já havia dito, designadamente que a 

obra está concluída e estão a ser desenvolvidos todos os esforços para que tudo esteja pronto para o 
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arranque do ano letivo. No que concerne à preparação das salas e limpeza dos espaços, para o efeito, 

têm estado equipas da Câmara a reforçar as equipas das escolas, para garantir esse funcionamento a 

tempo e horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente prosseguiu com a sua intervenção dizendo que apesar de se ter verificado um 

problema com o almoço na receção aos professores, pedindo desculpa pelo sucedido, mas no geral 

correu bem. Em relação à questão do Dr. Pinho Silva informou que o mesmo já se encontra a prestar 

consultoria ao Município de Baião. Depois, em relação à intervenção do Senhor Vereador Paulo 

Portela que falou mais de 17 minutos, relembrou a forma como estrategicamente usa este tempo, 

ainda mais para falar de assuntos recorrentes e repetidos, que diz exatamente as mesmas coisas, não 

cumprindo o que determina o Regimento aqui aprovado por todos. A prova disso, é a questão da 

higiene e segurança que mais uma vez traz aqui à reunião. Apesar de já ter dito que não falava mais 

deste assunto, mas para não haver dúvidas, disse que lamentava o facto de abordar mais uma vez o 

assunto, dado que as perguntas são as mesmas e as respostas, que se não houver nada que altere o 

contexto, serão com certeza também as mesmas. Por isso, disse-lhe mais uma vez que não 

compreende a sua atitude, que no limite é uma falta de respeito por esta Câmara. Porquanto, ao fim 

de um ano de reuniões já teve tempo de conhecer o regimento e cumprir de uma forma mais ou 

menos regrada aquilo que o mesmo determina, sob pena de, então, mais valer fazer um outro 

regimento. Relembrou que o documento foi aqui aprovado por todos e obviamente há mais vida para 

além destas reuniões, e, portanto, não há nenhuma interpelação que o Senhor Vereador tenha feito 

por escrito que não tenha obtido uma resposta também por escrito. Sobre a participação pública todos 

concordam que as pessoas deviam participar mais. Em relação à proposta que fez referente aos 

bombeiros, disse que certamente terá ouvido os bombeiros, para trazer uma proposta num 

determinado sentido. Lembrou que o interlocutor entre a Câmara e os Bombeiros, não são os 

Vereadores do PSD, são os próprios bombeiros, sendo, no mínimo, arriscado propor uma coisa sem 

saber se é o que eles efetivamente querem. Disse que tudo deve ser articulado com os bombeiros, no 

sentido de saber quais são as suas pretensões, e, caso seja a oferta do terreno e projeto é preciso 

saber onde e quanto custa. Relativamente à proposta que pretende apresentar, lembrou que é preciso 

que cumpra os termos para poder ser votada, ou que todos tenham legitimidade e autoridade para tal. 

Os Senhores Vereadores têm que perceber que para se fazer uma proposta tem que ser em matérias 

em relação às quais se possa deliberar. Por isso espera que a proposta nº 5 do PSD, possa vir 

devidamente fundamentada dentro desse quadro legal e acredita que ainda vão apresentar uma 

proposta que cumpra os requisitos legais e possa ser interessante para os munícipes. A este respeito, 

aproveitou para relembrar que estamos em sede de orçamento, pelo que, se quiserem fazer alguma 

proposta, é o momento certo para o poderem fazer, desde que além de cumprir os requisitos, e, como 

é evidente, se enquadre na estratégia do programa que foi eleito para governar. Sobre a proposta que 

pretendiam apresentar sobre a EN 304-3 e não cumpria os requisitos, recordou que ao fim de muitos 

anos, a Câmara conseguiu numa negociação muito difícil entre 3 ministérios e com o chapéu das 
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Infraestruturas de Portugal para qualificar aquela via. Foi conseguida a solução e um bom acordo, pelo 

que, agora o que se pretende é que a obra tenha o seu início o mais breve possível e não faz sentido 

propor renegociação, sob pena de dificultar e atrasar ainda mais o processo, porque como se costuma 

dizer, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. No que toca a diligências tomadas sobre o 

assunto, informou que o fez em agosto. Salientou que quando referiu que houve um protocolo com o 

IP, que foi alterado, trata-se de uma esperteza para confundir, porque o que se passou nesse 

protocolo a propósito da construção de uns passeios, foi uma situação completamente diferente, a 

obra foi financiada com um determinado valor e tendo a Câmara conseguido faze-la por um valor mais 

baixo, propôs uma alteração no sentido de incluir outros passeios para que não fosse devolvido aquele 

valor, e, isto sim, é saber gerir os recursos. Relativamente aos convites, disse que era uma injustiça, 

porque quando há iniciativas naquilo que é da responsabilidade da Câmara, são convidados, inclusive 

aqui nas reuniões, a não ser que sejam reuniões de trabalho com entidades. Em relação às Festas de 

S. Bartolomeu que são organizadas por uma comissão de festas que integra a Associação de 

Trabalhadores, disse que não é a Câmara que faz os convites, mas foi aqui apelado à participação de 

todos, e, depois, o programa é publico. Por isso, achou despropositado, na medida em que foram 

convidados aqui na reunião. Também em relação à AEB e apesar de ser parceira da CMB, a 

formulação dos convites foram da sua responsabilidade, pelo que a pergunta deverá ser feita àquela 

entidade. Relativamente ao email que o Senhor Vereador lhe enviou sobre a higiene e segurança, 

disse que ficou admirado, pois o que lhe enviou não é mais do que a legislação que é do 

conhecimento de todos, continuando a não identificar situações anómalas em concreto, e, por isso, lhe 

respondeu também por email, cujo teor dos documentos leu aqui na presença de todos e passará a 

fazer parte integrante da presente ata (Doc nº 02). Disse que considera uma falta de respeito por esta 

Câmara e pelas pessoas que lá estão em casa, que estão sempre a ouvir falar dos mesmos assuntos, 

não credibilizando a política nem os políticos. Acrescentou ainda que não é fácil um órgão público 

como a Câmara Municipal, prosseguir as suas missões públicas, sabendo que é no seu seio que está 

a ser lançada permanentemente uma suspeição genérica sobre o rigor do cumprimento das suas 

missões e sobre a própria competência profissional dos seus serviços e recursos humanos e até dos 

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. Alertou mais uma vez que se tem conhecimento efetivo 

de tudo o que diz, então tem o dever e a obrigação de denunciar, sob pena de ser conivente com 

essas alegadas situações. Por isso, acaba por não ter autoridade moral para aqui falar destas 

questões, precisamente porque não as concretiza. Sobre o ajuste direto disse que não tem problema 

nenhum em assumir, tal como em todos os outros tipos de contratação. No caso em concreto, é muito 

simples o antigo coordenador da comunicação saiu para desempenhar funções numa estrutura 

governativa, e como tal, a Câmara entendeu que era necessário, tão simples quanto isso. Quanto ao 

número de funcionários presentes na apresentação, estavam os necessários para que tudo corra bem, 

uma equipa formada por colaboradores de vários setores, como tem que ser. Sublinhou que é muito 

fácil encontrar o Senhor Vereador a contrariar-se nas suas posições, como aconteceu com a ligação à 

Ponte da Ermida ou o Mosteiro de Santo André de Ancede, em que se manifestou contra e agora até 
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consegue elogiar a obra. É que as pessoas não se lembram bem, mas, dizermos agora uma coisa e 

logo dizermos o seu contrário, também não credibiliza a política e o Senhor Vereador contribui muitas 

vezes para essa descredibilização. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela pediu para voltar a intervir, apesar do Senhor Presidente o alertar 

mais uma vez para o cumprimento do regimento que determina apenas 5 minutos de intervenção, os 

quais já foram mais que ultrapassados. O Senhor Vereador prosseguiu para dizer que em relação aos 

convites das Festas de S. Bartolomeu apenas lhe respondeu àquilo que lhe interessava, não 

mencionando o convite feito pela igreja. Voltou a falar da higiene e segurança para dizer que usar o 

capacete não é só quando vêm cá os ministros para ficar bonito, aconselhando-o a ler a legislação e a 

ver as fotografias da sua empresa e que tem muito a aprender. Ainda sobre a questão do Clube 

Náutico de Ribadouro, acha que devia ter havido um encontro de posições entre as entidades, para se 

poder chegar a um entendimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Posto isto, o Senhor Presidente disse que em relação ao convite da igreja, vai ver em que termos foi 

feito o convite. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A seguir, também a Senhora Vereadora Célia Azevedo pediu para voltar a intervir para dizer que em 

relação às festas e enquanto Vereadora, não se sentiu convidada para o concurso pecuário, o desfile 

de moda, a visita do Senhor Secretário de Estado, quer paras as Festas Concelhias, porque os 

convites feitos aqui são no sentido generalista, lembrando que têm sido convidados muitas vezes e 

sempre que lhes é possível estão presentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente a esse propósito reiterou aquilo que já disse, que as iniciativas que são da 

Câmara, são da Câmara e, tirando um ou outro momento que se possa falhar, a Câmara convida 

quando acha que deve convidar e continuará a ser assim. ----------------------------------------------------------- 

 

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

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Celebração de acordo para a realização de formação em contexto de trabalho entre a 

Câmara Municipal ed Baião e a CERCIMARANTE – Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL – Ratificação Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a Celebração de acordo para a realização 

de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal ed Baião e a CERCIMARANTE – 

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL. -------------------------  

 

3. Comparticipação de apoio à família no âmbito das Atividades de Animação de Apoio à 

Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF) – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 comparticipação de 

apoio à família no âmbito das Atividades de Animação de Apoio à Família (AAAF) e Componente de 

Apoio à Família (CAF). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Apoio financeiro à Paróquia de São Pedro de Teixeira – Festas em honra de São Lourenço / 

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

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de São Pedro de Teixeira destinado à realização das Festas em honra de São Lourenço / 

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

 

5. Apoio financeiro à Paróquia de São Tiago de Valadares – Festas em honra de Santa Maria de 

Bruzende / 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 V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de São Tiago de Valadares destinado à realização das Festas em honra de Santa Maria de 

Bruzende / 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Minuta de aditamento ao contrato de prestação de serviços – Posto de Correios – Ancede, 

9902951 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do pelouro da Sociedade da Informação, a qual se dá por 

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

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

minuta de aditamento ao contrato de prestação de serviços do Posto de Correios de Ancede, 

9902951.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no domínio dos Transportes 

Escolares – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 os Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências no domínio dos Transportes Escolares e 

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

 

8. Imposto Municipal sobre Imóveis – 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 a proposta do Imposto Municipal sobre 

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

 

9. Participação Variável no IRS – Ano de 2024 – 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 maioria, com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores 

Vereadores do PSD, aprovar a proposta de Participação Variável no IRS para o ano de 2024, e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto os Senhores Vereadores do PS 

apresentarão declaração de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante a discussão deste assunto, os Senhores Vereadores do PSD, sugeriram uma taxa de 4% para 

2024 e 1% em 2025, de forma a que se fixe na taxa de 3%, a exemplo de alguns concelhos limítrofes, 

sendo que, nestes termos, esta proposta não comprometerá os executivos futuros. Referiram que a 

conjuntura é a ideal para que seja promovida esta mudança, pois mais do que nunca os baionenses 

precisam da redução da bagagem fiscal e como é progressiva, não põe em causa as contas públicas 
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da CMB. Sublinharam que esta medida, se incorporada num pacote de medidas mais alargado, pode 

ser decisiva para a fixação da população em Baião, dado que é um dos municípios com a taxa mais 

baixa. O objetivo é apoiar as famílias e dota-las, ao mesmo tempo, de capacidade económica que 

permita beneficiar o tecido empresarial do Município. Devido ao aumento da inflação, as famílias 

podem e devem ser ajudadas, naquilo que é do âmbito da CMB. É da responsabilidade desta Câmara, 

não olhar a meios para ajudar todos os Baionenses de forma justa e não apenas, em forma de 

subsídio. Disseram ainda que, para que não haja alguma interpretação de que poderá aqui haver 

algum proveito próprio, os benefícios financeiros que dai lhes advenham, serão doados a instituições 

de solidariedade social durante o presente mandato. ------------------------------------------------------------------ 

 

10.  4ª 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 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  4ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

Neste período inscreveu-se o Senhor António Carlos Direito Magalhães para dizer que se congratulava 

por saber que o Senhor Dr. Pinho Silva irá exercer funções nesta Câmara, considerando-o uma 

pessoa de muito valor. Depois, disse que tinha duas perguntas a fazer ao Senhor Presidente, a 

primeira, saber qual era a norma regimental da Câmara Municipal constante do artº 21º, a segunda, 

saber também qual era o artº 15º da Lei Nº 26/2016, de 22 de Agosto, porque o documento que 

recebeu não responde à questão que apresentou, e, por isso, queria uma resposta mais completa. ----- 

O Senhor Presidente pediu ao munícipe para complementar a sua intervenção. ------------------------------- 

O Munícipe prosseguiu dizendo que apresentou um requerimento à Câmara no dia 1 de agosto e 

apenas obteve resposta no dia 4 de setembro, a qual apenas cita a legislação que está disponível para 

todos e que mais parece um atestado, e como tal disse que devolvia o documento à mesa. -------------- 

O Senhor Presidente disse que ficava o registo e que a resposta lhe chegará por escrito uma vez que, 

como deve compreender não tem aqui a legislação. Certamente que a Lei está disponível para todos, 

mas se tiver alguma dúvida de interpretação, naturalmente a Câmara poderá facultar-lhe os serviços 

jurídicos para o ajudar na interpretação. Quanto ao facto de ter recebido a resposta apenas em 

setembro, lamentou e pediu a sua compreensão pelo sucedido. --------------------------------------------------- 
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O munícipe voltou a intervir para lamentar o facto de lhe ter sido dada uma informação incorreta 

acerca da sua possibilidade de participar nesta Reunião de Câmara. Disse que hoje de manhã ligou 

para a Câmara, a perguntar se a Reunião de Câmara era pública e se podia assistir, ao que lhe 

disseram que não. Disse ainda que, não culpava a pessoa que lhe deu a resposta porque se calhar 

não estava devidamente informado, por isso, deixa esta reflexão para que no mínimo sejam dadas 

essas diretrizes a quem presta estas informações. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara pediu desculpa em nome do município, porque alguém o informou 

mal. Por outro lado, lembrou o munícipe que o próprio conhece bem o funcionamento dos órgãos 

municipais e participa neles com alguma regularidade, e como tal, conhece o regimento que determina 

a calendarização e horário das reuniões e que são todas públicas desde 2006, não tendo havido 

nenhuma alteração nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O munícipe disse que em relação à hora, é uma questão que se pode pôr. ------------------------------------- 

O Senhor Presidente respondeu que também a hora de início consta do respetivo regimento e sempre 

que se reverifica qualquer alteração em relação à data ou ao horário, é publicado nos meios 

institucionais de comunicação da Câmara, bem como através de editais públicos. Complementou 

ainda que, por norma, as reuniões são realizadas às segundas e quartas quartas-feiras de cada mês, 

pelas 14H30. Terminou dizendo que em nome do Município lamentava essas duas situações. ----------- 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

 

ENCERRAMENTO 

 

 

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

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 Horas. E para constar se lavrou a 

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

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


