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ATA  N.º 06 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022 

 

Aos vinte e três dias do mês de Março 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 ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

Ausências: Senhora Vereadora Anabela Rodrigues Cardoso, por motivos de ordem familiar, tendo a 

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

 

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

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

 

Pelas dezassete 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 09 de março de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 
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unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador José Manuel Lima Soares, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou os presentes e interveio para colocar uma questão 

já abordada pela Senhora Deputada Ana Raquel, na última Sessão da Assembleia Municipal, a qual, 

entende, não ficou devidamente esclarecida e que se prende com a cedência do Edifício da Casa de 

Chavães para a instalação do Comando Sub-Regional de Proteção Civil. A este respeito preguntou se 

o mesmo edifício continuará a suportar outras valências como é o caso da juventude e se a Câmara 

pretende fazer alguma intervenção para tornar aquele espaço mais convidativo. ------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os participantes na reunião e todos os que 

acompanham a mesma através das redes sociais. Depois, fez a leitura de uma declaração política em 

nome da sua bancada, a qual fica a fazer parte integrante da presente ata (Doc. 01). Ainda sobre a 

questão da constituição dos Júris para os concursos de admissão de pessoal, abordada na Reunião 

de Câmara, de 9 de março, considerou que o mesmo devia ser sempre constituído para todos os 

concursos, por um membro da Câmara e dois elementos fora da Autarquia, uma vez que muitas vezes 

os lugares a concurso já se sabe a quem se destinam, como forma de cumprir promessas feitas ou 

pagamento de favores políticos e deu o exemplo de um concurso recentemente aberto, em que o lugar 

será preenchido por um elemento de uma Junta de Freguesia ou por uma filha de um funcionário da 

Autarquia que andou na campanha politica. Depois alertou para o número atual de colaboradores da 

Autarquia, o qual corresponde a 2,3% da população do Concelho, enquanto num dos concelhos 

limítrofes, esse valor é de 1,3%. Ainda relacionado com a questão dos transportes escolares referiu 

que continua a achar que as famílias foram prejudicadas entre o ano de 2019 e 2021 e deviam se 

ressarcidas, pois nada mudou, até porque a portaria ainda não foi publicada. De seguida, apresentou 

um requerimento a solicitar várias informações sobre os custos da Casa de Baião no Porto, o qual fica 

a fazer parte integrante da presente ata (Doc. 02). Perguntou também ao Senhor Vereador José Lima, 

se os agentes económicos do Concelho foram convidados para a inauguração da Casa de Baião no 

Porto, e, se o foram porque não estiveram presentes, pois constatou a presença de muito poucos. Por 

fim, deu os parabéns à Senhora Vereadora do Pelouro do Turismo, Anabela Cardoso, pela 

representação do Município de Baião na BTL, bem como ao Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, 

Filipe Fonseca, pela realização da iniciativa desportiva, “Taça do Município”. ---------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e usou da palavra para dar 

conta de algumas atividades que se desenvolveram nos últimos 15 dias, no âmbito dos seus pelouros, 

nomeadamente a sua presença na BTL, onde foi feita a divulgação daquilo que será o Rali Terras da 
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Aboboreira, uma parceria que engloba os Municípios, Baião, Marco Canaveses e Amarante. Tratou-se, 

uma vez mais, de não só promover o evento, mas também, o território. Informou que a opinião de 

quem estava a assistir, valorizou o facto dos três municípios se agregarem em volta do mesmo evento, 

e por isso, realçaram bastante esta parceria tripartida. Aproveitou o momento, e considerando a 

ausência da Sra. Vereadora Anabela Cardoso, para também sublinhar a sua participação na BTL com 

a apresentação de um projeto denominado de “Portugal Play”, aproveitou ainda para falar das 

atividades a realizar no próximo fim de semana, no dia 26, o Dia do Município, sessão que será aberta 

ao público e terá inicio às 15 horas, na Vila de Santa Marinha do Zêzere, onde serão entregues as 

distinções honoríficas respeitantes ao ano de 2020, que devido à pandemia que não tinham sido 

entregues, e ainda as referentes ao ano de 2022, referiu ainda, que no dia 27 Domingo, irá decorrer, 

no Mosteiro de Santo André, um espetáculo circense intitulado de Mira`t da autoria da companhia 

espanhola Circ Panic. Aproveitou para convidar todos aqueles que puderem assistir e passarem a 

mensagem da realização destes eventos, para que o público tenha conhecimento e possa participar. 

Destacou também a realização da Meia Maratona do Douro Verde, que se irá realizar no próximo dia 

27, iniciativa que contará com mais de 1000 participantes, o que nos deve deixar a todos muito 

agradados. Disse que estão reunidas as condições para que tudo se desenvolva da melhor forma, 

sendo certo que, é a primeira vez que se vai realizar, contudo, toda a colaboração por parte do 

Município foi prestada, dentro do que foi solicitado. Informou que o Município esteve presente na 

apresentação da prova como parceiro e constatou que estão reunidas as condições para realmente 

ser um bom evento que irá mostrar aquilo que Baião tem de melhor, desde as excelentes paisagens, à 

gastronomia e aos produtos locais. Referiu também, a segunda etapa, do Plano Municipal de 

Caminhadas, a realizar em parceria com a União de Freguesias de Loivos da Ribeira e Tresouras, 

associadas à Feira do Queijo, também no próximo fim de semana. Aproveitou para convidar os 

presentes, assim como aqueles que possam assistir à Reunião de Câmara através das redes sociais, 

a participem também. Deixou um outro apontamento sobre um assunto já aqui abordado, e que se 

prende com a realização do 1º jogo da Taça do Município, deu conta que se trata de uma iniciativa 

organizada pela Liga de Futebol Amador do concelho vizinho do Marco Canavezes, à qual o Município 

de Baião se associou, sendo que, a mesma é detentora de Regulamentos próprios conhecidos pelos 

próprios clubes, e por todos os interessados e intervenientes, diretores, jogadores, público. Referiu 

que teve a oportunidade de assistir ao jogo, na companhia dos representantes da própria Liga de 

Futebol Amador e diretores de ambos os clubes, onde foram detetados alguns comportamentos 

menos corretos que serão analisados pelas entidades próprias. Continua a acreditar que o Município 

fez bem em agarrar esta oportunidade e disponibiliza-la aos clubes, sendo certo que, depois cada um 

dos comportamentos terão que ser imputados a cada um dos clubes e cada um dos intervenientes no 

jogo. Relativamente ao Pelouro da Ação Social, informou que tem sido preocupação da Câmara, 

garantir a continuidade no apoio e receção dos refugiados, em parceria com o Alto Comissariado para 

as Migrações, porque a perceção que se tem  é a de que a melhor forma de estarmos disponíveis para 

ajudar será através das entidades competentes, canalizando todos os meios àquilo que são os seus 
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interesses e necessidades. Destacou que lhes são proporcionadas as melhores condições e a equipa 

que está diretamente a trabalhar com eles, tem feito tudo o que está ao nosso alcance, para que se 

sintam bem acolhidos. A perceção e o reporte que nos chega por parte dos refugiados, é que 

realmente estão maravilhados, sentem-se seguros, em casa e sobretudo, que se está a fazer mais do 

que qualquer um esperaria. O Município tem mantido um cuidado especial, de os deixar estar 

sossegados no espaço deles, para que se integrem da melhor forma possível. A Câmara já lhes 

proporcionou também o contacto com a escola na passada segunda-feira, já foram à escola para se 

ver a integração das crianças. Deixou uma mensagem a todos, para continuarmos a fazer aquilo que 

gostaríamos que fizessem por nós. Deixou ainda uma informação que tem a ver com aquilo que foi a 

disponibilização, por parte de particulares de alguns imóveis, entretanto, o próprio Governo lançou já 

algumas medidas também de apoio ao próprio arrendamento, e por isso, entendemos que aquelas 

pessoas que já se tinham disponibilizado voluntariamente, devem ser contactadas e dar-lhes dessa 

possibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e interveio para dar conta de 

algumas notas, nomeadamente a sua presença na apresentação dos Fins de Semana Gastronómicos, 

uma iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal que decorreu em Chaves, à qual o 

Município de Baião tem estado sempre associado. Destacou a adesão de 77 Municípios a esta 

iniciativa, onde estarão representados 900 Restaurantes do Norte do País, 550 Empreendimentos 

Turísticos e 300 Adegas ou Quintas. Referiu que esta iniciativa tem vindo a valorizar-se ano após ano, 

atraindo assim, cada vez mais visitantes ao nosso território para conhecer a nossa gastronomia, o que 

naturalmente faz mexer a economia local dos estabelecimentos e produtores do Concelho. Disse 

ainda que tem sido uma mais-valia para quem nos visita e por outro lado, faz com que estes visitantes 

pernoitem em Baião, e, acabem por ficar por cá mais tempo. Uma outra nota tem a ver com a Feira do 

Fumeiro de Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, que foi retomada, depois de um interregno 

provocado pela pandemia e que ocorrerá já no primeiro fim de semana de abril. Disse que apesar de 

no ano anterior ter sido feita em modo online, através de uma plataforma da DOLMEN, naturalmente 

não é a mesma coisa. A feira presencial é diferente, pois permite o contacto direto com milhares de 

pessoas e é assim que esperamos que aconteça novamente este ano. Destacou que está tudo 

preparado de forma que se continue a receber bem as pessoas que nos visitam e que saiam daqui 

efetivamente satisfeitas e que levem esta mensagem de que, em Baião, se é bem servido e bem 

acolhido. Relativamente à situação que o Senhor Vereador Paulo Portela colocou sobre a Casa de 

Baião no Porto, disse que era pertinente o número de questões apresentadas. Apesar das questões 

lhe serem respondidas por escrito, deu nota de algumas situações muito concretas, desde o início da 

Casa de Baião no Porto, na Rua das Flores, desde 2011. Em 2019, para a renovação do contrato, a 

Senhoria pedia um valor de renda excessivo, o que levou a Câmara a procurar um outro espaço, na 

Rua Mártires da Pátria. Disse que a contratualização desta nova loja inicia com uma renda de cerca de 

1.408 euros, acrescido de 10% nos anos seguintes, até chegar ao quarto ano e se situar no valor de 
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1.730 euros, entrando depois no circuito normal do arrendamento. A Associação de Trabalhadores, 

tem a responsabilidade da exploração e promoção do espaço, como tem feito até aqui, e tem feito um 

bom trabalho, esperando-se o mesmo desempenho, agora na nova loja. Realçou ainda que a loja está 

muito bonita, e que o feedback das pessoas que por ali passaram e que vão passando é muito bom, 

pelo que, aquele espaço é considerado como muito agradável e com bastante potencial. No que diz 

respeito ao convite endereçado aos empresários de Baião, para a inauguração da referida loja, disse 

que o mesmo foi feito à entidade que os representa, a AEB – Associação Empresarial de Baião. 

Sublinhou ainda que, todos os produtores do Concelho têm a possibilidade de, através da loja de 

Baião, promover os seus produtos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

fez algumas considerações sobre a mesmas. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora 

Célia Azevedo, que colocou a questão se o edifício da Casa de Chavães seria única e exclusivamente 

cedido ao Comando Sub-Regional da Proteção Civil, respondeu que naquele espaço existe mais que 

um edifício, que comportam outras valências, desde logo, o CAO da Santa Casa da Misericórdia de 

Baião, que se manterá. Quanto ao edifício principal, há uma possibilidade que ainda está em aberto, 

que à partida poderá integrar um outro serviço, a Proteção Civil Municipal, uma vez que seria mais ou 

menos dentro da mesma área e da parte do Comando não há qualquer impedimento. A um assunto a 

ponderar, dado que o espaço na Câmara é mais central e as pessoas poderem aceder com mais 

facilidade. Mas todo o espaço será destinado àquilo que for necessário, para a parte do comando Sub-

Regional. Lembrou ainda que, naquele complexo existe um espaço mais pequeno, designado de  

Casa do Moinho, que à partida também não terá interesse para o Comando Regional. Quanto à 

questão dos jovens disse que o Município terá as respostas, tal como teve a oportunidade de dizer à 

Dra. Ana Raquel Azevedo, na última sessão da Assembleia Municipal, há eventos que poderão 

continuar a ser realizados lá, sendo uma questão de se verificar a sua tipologia e, obviamente, se não 

se puderem realizar naquele espaço, não deixarão os mesmos de serem realizados, pois não faltarão 

outros sítios para o efeito. Quanto à formação, serão encontradas outras soluções, bem como para a 

questão dos estágios. Lembrou ainda que a Câmara contará muito em breve com um conjunto de 

novos equipamentos e espaços para o desenvolvimento de atividades e projetos, como a nova 

biblioteca, que tem uma componente lúdica associada, e que poderá dar respostas que vão muito para 

além daquilo que é a componente literária; o novo Auditório que está também a ficar pronto, com 

novos espaços e mais lugares; o Mosteiro de Santo André de Ancede, que em breve estará pronto e 

que integrará componentes culturais, lúdicas e recreativas, e o próprio Parque de Lazer Urbano, cuja 

primeira fase se prevê que arranque ainda este ano. Portanto, é obvio que se deixará de ter aquele 

espaço com as valências e caraterísticas que ele tinha, mas é evidente que se contará com um 

conjunto de outros espaços que, de uma maneira geral, darão essas respostas concretas, a quaisquer 

projetos dos jovens de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Em relação à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela sobre a declaração que apresentou sobre 

a proposta nº 1 do PSD a esta Câmara, o Senhor Presidente da Câmara referiu que entende, como já 

havia dito noutras reuniões, que essa proposta é ilegal e inconstitucional e que devemos aguardar com 

serenidade a decisão do Tribunal. Se o que a bancada do PSD queria com essa proposta era 

salvaguardar a ética, a transparência e a legalidade, e não confiou no parecer da CCDR-N, nada 

melhor, para garantir isso, que uma decisão do Tribunal, lamentando esta situação criada pelo PSD. 

Fez o reparo, contudo, para o facto deste assunto já ter sido falado e esclarecido muitas vezes nas 

reuniões anteriores e que entende que aqui é trazido, novamente, porque faltam outros assuntos ao 

PSD. Voltando ao assunto da declaração política apresentada, o Senhor Presidente da Câmara disse 

que o que se passou foi uma coisa muito simples e ao que todos se devem cingir, ou seja, o PSD 

apresentou uma proposta, cujo enfoque era a ética, a transparência e a correção, em relação aos 

concursos públicos,  fornecimentos, obras, concursos de pessoal e as mobilidades, isto é, 

basicamente referia-se a  tudo o que tinha a ver com a contratação de pessoal e prestações de 

serviços. Parecendo assim, que a sua grande preocupação assentava na transparência e no 

cumprimento da lei, como tal, e para não persistissem duvidas, nada melhor para garantir essa 

transparência e ética, do que pedir essa clarificação ao tribunal e acatar o que for determinado. 

Realçou que com a apresentação desta proposta, depreende-se que os Senhores Vereadores do PSD 

desconhecem aquilo que são as atribuições e competências de uma Câmara Municipal, porque se o 

soubessem, obviamente não fariam esta proposta. Posto isto, depois da proposta agendada e 

apresentada para discussão, é verdade que o Senhor Vice-Presidente, que na altura presidia à 

reunião, e, em função dessas dúvidas, relativamente à sua legalidade, de uma forma perfeitamente 

cortês e cordial, sugeriu aos Senhores Vereadores que pudessem retirar a proposta  temporariamente, 

ou seja, era retirada dessa reunião, posteriormente seria colhido um parecer junto de uma entidade 

competente e em função desse parecer, os Senhores Vereadores do PSD ponderariam se deviam 

apresentar, ou não, novamente a proposta. Os Senhores Vereadores do PSD quiseram manter a 

proposta, dizendo inclusivamente que se o Executivo não concordasse, para votar contra. Dado que, a 

questão principal não se prendia com o votar contra ou não, mas sim, o facto de não se sentirem 

competentes para votar um assunto que não era da sua competência. Neste sentido, e até pela 

transparência de que tanto falam, a maneira mais simples e ponderada seria pedir a uma entidade 

competente que dissesse se a proposta era legal ou não. Mantendo a proposta e persistindo as 

dúvidas da sua legalidade, os Senhores Vereadores do PS, abstiveram-se por não se acharem 

competentes, tendo  a mesma sido aprovada, por maioria, com os dois votos a favor do PSD, só que, 

entretanto, e conforme refere a lei, havendo essa dúvida, o que se fez foi exatamente pedir esse 

parecer, no sentido de garantir que tudo aquilo que se decide é legal. E, portanto, esse parecer, longo, 

extenso, educativo e pedagógico, diz claramente que efetivamente se decidiu aqui sobre matérias que 

não são da competência da Câmara. Assim, e em função das várias possibilidades de revogação 

dessa deliberação presentes no dito parecer, foi proposta uma de duas possibilidades, uma seria 

apresentar numa próxima reunião uma proposta de revogação ou de anulação daquela proposta, com 
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a condição de que todos os Senhores Vereadores votassem nesse sentido, por unanimidade. Os 

Senhores Vereadores do PSD voltaram a não aceitar, foi então que se teve de optar por outra 

possibilidade, de o Presidente acionar a Câmara sendo que esta, é o órgão em si, ou seja todo o 

Executivo, os sete Vereadores. Lembrou que os tribunais existem também para isso e, portanto, todos 

devem ficar descansados, apesar de considerar isto um episódio que poderia ser evitável. Disse mais 

uma vez, que os Senhores Vereadores do PSD estiveram muito mal nesta situação, agora, apenas 

resta, aguardar com serenidade a determinação do Tribunal. Lembrou ainda que o Senhor Vereador 

Paulo Portela insistiu várias vezes que o restante executivo poderia ter votado contra, se calhar era 

isso mesmo que queria. Mas também é verdade que se o sentido de voto fosse contra, não se 

admirava que depois o Senhor Vereador Paulo Portela fosse dizer para fora e nas redes sociais, que 

apresentou uma proposta sobre a transparência e ética e os Senhores Vereadores do PS foram 

contra. E, depois, mesmo que a seguir fosse dada a devida explicação de que a proposta não fazia 

sentido, seria correr atrás do prejuízo e desse ponto de vista o Senhor Vice-Presidente esteve muito 

bem. Relativamente ao assunto sobre a constituição dos júris dos concursos, proposta que o PSD 

apresentou mais recentemente, nota-se já uma ligeira evolução, porque hoje diz que o mesmo deve 

ser constituído por um membro da autarquia e dois de fora, para todos os concursos de admissão de 

pessoal, e em dezembro passado, a proposta que fez é que deviam ser todos de fora da Autarquia. 

Para além disto, lembrou mais uma vez o quadro legal aplicável a que todas as Câmaras estão 

obrigadas a cumprir nestas matérias, para isso, não se justifica a apresentação de propostas, quando 

tudo o que está em jogo tem que ser dentro do quadro legal aplicável, e como tal, não se podem tomar 

decisões que vão para da lei. Quanto ao concurso que citou, aí tem razão, pois apenas concorreram 

duas pessoas, o concurso é público e concorre quem quiser, neste caso e porque concorreram dois 

candidatos, é verdade que o lugar será para um ou para outro. Recordou também que é preciso 

respeitar as estruturas que representamos e os eleitores que votam em nós, pelo que, a atitude aqui 

deve ser consentânea com esse respeito que lhe devemos e não de negatividade permanente em 

relação àquilo que é a ação política e dos seus intérpretes, de desconfiança permanente, de 

maledicência permanente, de denegrir a função pública e o Executivo. Sobre o número de 

colaboradores disse concretamente que a Câmara de Baião aceitou, logo desde 2009, a transferência 

de competências na área da Educação, e que alguns municípios estão só agora a começar esse 

processo. Lembrou que logo aí foram transferidos cerca de 100 colaboradores de dois agrupamentos 

de escolas. E, mais recentemente, vieram os do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, bem como 

os dos Centros de Saúde. Portanto, não se pode comparar aquilo que é incomparável com outras 

Câmaras que não aceitaram essas competências em 2009 e só agora estão a iniciar esse processo de 

transferência de competências. E, nunca é de mais lembrar que os colaboradores da autarquia 

existem para dar respostas às nossas populações, e, o Senhor Vereador apesar de ser um gestor 

privado e não público, também o deve saber. Por isso, não fica bem à sua bancada, ao partido que 

representa nem aos baionenses, que certamente bem intencionados, votaram no seu projeto. Quanto 

à questão dos transportes escolares, mais um dos assuntos já aqui falado diversas vezes, disse que 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 06 da Reunião Ordinária de 23.03.2022 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          8/12 

podia dizer que já foi respondido, por outro lado, é verdade que quem vir esta gravação e não estiver 

para ir ver a outra reunião, pode ficar com a ideia que o Senhor Vereador perguntou e não obteve 

resposta, ou, pensar ou dizer, que quem cala consente. Como tal, sugeriu que passasse a trazer 

novos assuntos para as reuniões de Câmara, porque este já não faz sentido nenhum. Pediu ainda, às 

pessoas que assistem a esta gravação em casa, façam o favor de ver a gravação da última reunião, 

em que o Senhor Vereador fez exatamente a mesma pergunta e lhe foi dada a devida resposta. 

Assim, por respeito a todos os que já viram também em casa e aos seus vereadores, não irá 

responder de novo, apenas realçou que não houve prejuízo nenhum, e que todos os Vereadores 

sabem disso, e como tal, a Câmara fez o que achava que devia fazer. Sendo certo que, há uma 

portaria que efetivamente ainda não foi publicada, tal como fez questão de referir na altura e dizer que 

apesar de se estar a decidir no sentido da lei, se poderia estar a cometer uma irregularidade, pelo 

cada uma das senhoras e senhores vereadores deveriam estar conscientes disso. Quanto às questões 

apresentadas sob a forma de requerimento, disse que o mesmo iria dar entrada oficial e seguir a sua 

tramitação, de forma que as respostas lhe cheguem por escrito o mais breve possível. 

O Senhor Vereador Paulo Portela pediu para voltar a intervir em defesa da honra, tendo o Senhor 

Presidente dito que apesar de, naturalmente o deixar falar, alertou para o facto das reuniões se 

estarem a tornar muito longas, e por vezes, não se estar a cumprir o regimento, sobretudo no período 

antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Paulo Portela referiu que o senhor Presidente ao invocar as prerrogativas desse 

mesmo regulamento, tem que ser de uma forma sustentada e quando entender que não poderá usar 

da palavra, deverá dizê-lo, sendo que o mesmo o assumirá e respeitará, porque quem tem a função de 

liderar esta reunião é o Senhor Presidente. Depois, disse que já não é a primeira vez que utiliza 

determinados adjetivos de linguagem a seu respeito, no entanto, apesar de não andar habituado a 

confrontações, pediu para se ir habituando, pois não será o Senhor Presidente da Câmara que lhe vai 

dizer o que tem de saber, nem quando e onde o deve dizer. Referiu que o papel da oposição é colocar 

questões ao Executivo, e, se este entende que não deve responder, simplesmente não o faz. Pediu 

cuidado com os adjetivos que põe na sua postura, a qual disse que foi sempre assim e continuará a 

ser, pois não será pela vitória que obteve nas últimas eleições autárquicas, ou pela sua derrota, que 

vai mudar de postura. Disse que já aqui referiu várias vezes, que não veio para a política para fazer 

amigos, inclusive já perdeu alguns, e, se calhar, irá perder ainda mais alguns, mas doa a quem doer, 

enquanto estiver nestas funções será esse o seu comportamento. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente alertou o Senhor Vereador, para o facto de estar numa Reunião de Câmara, e 

que devia moderar o seu tom. Quanto aos adjetivos que utilizou disse que quando os usa são sempre 

bem medidos, referindo-se aos assuntos repetitivos que tem trazido a estas reuniões, como o caso 

dos transportes escolares, o que denota uma verdadeira falta de assuntos para abordar. Terminou 

dizendo que é importante que todos saibam, que devem manter a sua postura, de forma a dignificar o 
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órgão que representam e nunca esquecerem de quando estão aqui, não são só o cidadão, são o 

político, o eleito, e a sua circunstância. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

Básica e Secundária de Vale de Ovil – Baião e os alunos Francisco Pinto e Juliana Monteiro 

– Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação e Emprego, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo 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 

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

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

 

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

Básica e Secundária de Vale de Ovil – Baião e os alunos Maria João Teixeira, Tiago Almeida 

e Carolina Ricardo – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação e Emprego, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo 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 o 

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

Secundária de Vale de Ovil – Baião e os alunos Maria João Teixeira, Tiago Almeida e Carolina 

Ricardo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Básica e Secundária de Vale de Ovil – Baião e as alunas Mónica Moreira e Ana Ferreira – 

Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação e Emprego, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo 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 o 

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

Secundária de Vale de Ovil – Baião e as alunas Mónica Moreira e Ana Ferreira. ------------------------------ 
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4. Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 1/2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

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

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de Apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 1/2022.  ---------------------------------------------------------------- 

 

5. Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 2/2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 atribuição de Apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 2/2022.  ---------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 3/2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 atribuição de Apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 3/2022.  ---------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 4/2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 atribuição de Apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 4/2022.  ---------------------------------------------------------------- 

 

8. Retificação da proposta de classificação da Casa da Cochêca e Zona Envolvente como 

Conjunto de Interesse Municipal – 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 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 retificação da proposta 

de classificação da Casa da Cochêca e Zona Envolvente como Conjunto de Interesse Municipal.  ------- 
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9. Ratificação, em cumprimento do nº 3 do artº 164º do CPA, da isenção do pagamento das 

taxas por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião, 

respeitantes ao” XIV Passeio” – 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 IX 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a ratificação, em 

cumprimento do nº 3 do artº 164º do CPA, da isenção do pagamento das taxas por parte da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião, respeitantes ao” XIV Passeio”. A 

Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. O Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, Filipe Fonseca, ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, 

por impedimento, nos termos do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  Proposta de Alteração dos Estatutos da Associação de Municípios do Baixo Tâmega – 

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 proposta de Alteração dos Estatutos da 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------- 

 

11.  Atualização do Tarifário dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos para 2022 – Proposta  

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

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

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

competente para conhecer da questão, deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar atualização do Tarifário dos Serviços de Gestão de 

Resíduos Urbanos para 2022. Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram declaração de voto. ---- 

 

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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 20H00 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 _________________________________________ 


