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ATA N.º 04 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e três, 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

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 08 de Fevereiro de 2023, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. Não participou na votação a Senhora Vereadora Célia Maria da Conceição Alves Pereira 
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Azevedo, por não ter estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, 

do artigo 11.º do Regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes, bem como todos os que dentro de 

dias, assistirão a esta reunião através das redes sociais. De seguia, deu início à reunião, abrindo as 

inscrições para o período de antes da ordem do dia. Inscreveram-se os Senhores Vereadores, 

Anabela Cardoso, Célia Azevedo, Paulo Portela, Henrique Gaspar Ribeiro e José Lima. ------------------- 

 

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

registo sobre uma iniciativa realizada no âmbito do Pelouro da Educação, em que um grupo de 120 

alunos do 5º ano, dos 3 Agrupamentos Escolares, visitaram o Carvalhal de Reixela. Esta visita foi 

conduzida pelos Técnicos do Gabinete Florestal da Autarquia, cujo objetivo foi dar a conhecer a 

diversidade daquele espaço, as espécies autóctones que ali existem, bem como fomentar a 

consciência ecológica e a importância da sustentabilidade ambiental junto da comunidade escolar. 

Informou também que no passado dia 20 de fevereiro, teve início a formação para os operadores 

turísticos, realizada no âmbito do protocolo que a Autarquia estabeleceu com o Turismo de Portugal, 

que conta com a participação de 12 operadores turísticos Concelho. Depois, deixou o convite para 

duas iniciativas a realizar no próximo sábado, uma no Auditório Municipal às 21h30, o Concerto dos 

Silly Boy Blue, a outra na Biblioteca Municipal às 15H00, com o escritor Frederico Pedreira, intitulada 

“A felicidade da Influência”, apelando assim à participação de todos. --------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo, cumprimentou todos os presentes e os que mais tarde irão 

acompanhar esta reunião através das redes sociais. Começou a sua intervenção por justificar a sua 

ausência na última Reunião de Câmara, por motivos inadiáveis não previstos, relacionados com um 

problema de saúde familiar. Depois, no seguimento da sua intervenção, na última reunião em que 

esteve presente, em que ficou de identificar os equipamentos municipais que não estariam a ser 

devidamente dinamizados, disse que em relação Biblioteca Municipal Professor António Mota, não se 

iria pronunciar, porque pese embora a sua inauguração tenha sido há pouco tempo, parece-lhe que 

têm havido já algumas atividades. Relativamente a outros equipamentos passou a citar os que 

considera não estarem a ser devidamente dinamizados, nomeadamente o MACC, que além das duas 

exposições, “Grandes Mestres” e “Arte Sacra”, que lá ocorreram com alguma visibilidade, não houve 

grande dinamização, pelo menos com algum impacto nacional. Alegou que olhando ao investimento 

que lá foi feito, requer um olhar atento realmente para que se criem e dinamizem atividades ao nível 

do que o local bem merece, não confundindo com as atividades realizadas na tenda existente no 

exterior da área, porque esta serve outros propósitos e valências. Quanto aos Centros de Relação 

Comunitária ou aos Centros Cívicos, referiu que a maior parte deles não têm qualquer tipo de 
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atividade, que apesar de não ser da competência da Câmara a dinamização desses locais, pode 

juntamente com os autarcas de freguesia, associações ou outros grupos que existam nessas 

freguesias, proceder a uma maior dinamização desses espaços, justificando assim os investimentos 

com algum peso que aí foram feitos. Em relação aos albergues, disse que também ficam algumas 

dúvidas sobre a taxa de ocupação dos mesmos, apesar de já ter sido explicado que no tempo da 

pandemia, ficaram de salvaguarda para a necessidade de ocupação em situações urgentes. 

Relativamente ao Auditório Municipal, realçou aqui pelo lado positivo, porque de facto é o equipamento 

mais utilizado, mais cedido, mais solicitado e bem, fugindo assim à regra dos equipamentos que não 

estão a ser devidamente rentabilizados. De seguida, informou que lhe chegou ao conhecimento de 

que existe no Auditório Municipal um pequeno problema com o sistema de som, nomeadamente as 

entidades que requisitam aquele espaço têm de pagar à empresa contratada para o efeito, pelo 

trabalho do técnico de som. Assim, e, não tendo nada contra a empresa contratada, sugeriu que fosse 

a Câmara a assumir esses custos. Depois, referiu que também lhe chegou ao conhecimento de que no 

Centro Escolar de Eiriz, o espaço exterior se encontra degradado, sem estacionamento digno nem 

pavimentação em condições e um perigo para quem por lá passa. E, sendo a única possibilidade de 

estacionamento para pais e encarregados de educação que levam as crianças, merece uma maior 

atenção e cuidado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara e restantes 

Membros do Executivo, colaboradores da Autarquia aqui presentes, bem como todos aqueles que 

assistirão lá em casa. Depois disse que trazia dois ou três momentos de felicitações e de 

agradecimento, o primeiro é o de agradecer ao Senhor Presidente o resultado da ação, que por 

teimosia, interpôs no tribunal contra a Autarquia. Pois, nunca teve tanta projeção mediática política, ao 

falar para órgãos de comunicação social que nunca tinha falado e que tiveram o bom senso e a 

liberdade de ouvir o contraditório, o que agradeceu, porque foi a forma de dizer ao público em geral e 

aos governantes mais atentos que afinal, o que o PSD suspeitava tinha razão de ser. Em sua opinião 

as contratações, revelam-se pagamentos de favores políticos e promessas eleitorais, de muitos 

elementos das listas do PS que exercem funções nas juntas de Freguesia, havendo até contratação 

de familiares diretos de elementos do Executivo, são situações eticamente reprováveis que nos anos 

de liderança do Dr. José Luís Carneiro, nunca se verificaram, alegando até que o afastamento nas 

anteriores eleições do anterior Vice-Presidente se deve a este tipo discordâncias. Depois, denunciou a 

entrada de técnicos superiores para a categoria de assistentes operacionais que não vão exercer 

essas funções, dizendo que é uma forma habilidosa de passarem mais tarde a técnicos superiores 

através de uma requalificação sem concurso, um procedimento que considerou eticamente reprovável. 

Disse ainda que são estas situações com que se debate o PSD, a falta de ética na política, pois quem 

quiser ver com atenção a listagem das pessoas ligadas ao PS tem a noção de que os elementos que 

concorreram do PSD não têm validade nem capacidade para serem admitidos a estes lugares, com o 

devido respeito aos júris, muitos deles colaboradores que são obrigados a fazer parte dos mesmos. 
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Alegou que estão sob suspeita favorecimento a pessoas sem qualquer tipo de competência, mas, a 

seu tempo se verá o que acontece. Outro agradecimento ao Presidente deve-se ao convite para a 

reunião sobre o urbanismo com os técnicos que normalmente trabalham para a Câmara de Baião, 

parabenizando-o pela sua realização. Do que verificou nesta reunião, disse que devia pedir desculpa 

aos baioneneses e afirmar que afinal os Vereadores do PSD tinham razão, depois de ter ouvido de 

viva voz pelos técnicos presentes, as reclamações que apresentaram, não tendo feito qualquer elogio 

à Autarquia. Considerou que estas situações nada abonam a favor da liderança da Autarquia, o que 

deixa os Vereadores do PSD ainda mais preocupados. Disse que convidar os técnicos da autarquia a 

estarem presentes, para verem o que os técnicos exteriores diziam, não lhe parece correto, na medida 

em que foi condicionar os técnicos do exterior. Defendeu que fazia sentido o convite aos dirigentes 

políticos e ao chefe de divisão, estariam todos mais à vontade e não se sentiam condicionados na 

emissão de opinião. Acrescentou que o que era para ser uma reunião de trabalho, transformou-se num 

comício político tentando enrolar e saturar os presentes. Em relação à forma como esta reunião foi 

bem gerida, sugeriu que sendo uma reunião publica, não devia fazer afirmações sobre o que vai, ou 

não, para a ata, isso é mau quando se está em democracia. Depois disse que teve conhecimento 

através das formas de publicitação normais, de mais uma hasta púbica referente ao lote de terreno sito 

no loteamento de Valbom, pelo que, questionou a razão deste assunto não ter sido autorizado e 

votado na reunião de Câmara. Por fim, e em relação ao Desfile de Carnaval, sugeriu que se devia 

melhorar para o próximo ano, colocando grades em ambos os lados, sobretudo na parte final do 

desfile, dado que os últimos grupos a desfilarem, fruto do número de pessoas que ali se juntam, ficam 

sem espaço para fazer as suas devidas atuações. --------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Ribeiro cumprimentou os elementos da mesa, os restantes vereadores e 

os colaboradores aqui presentes, bem como todo o público que dentro de dias irá acompanhar esta 

reunião em suas casas através das redes sociais. Depois usou da palavra para dar nota de que, está a 

decorrer uma ação de limpeza de contentores, informando que todos os anos são feitas duas ações 

deste tipo, sendo que a primeira já começou na semana passada e estender-se-á durante esta 

semana. Aproveitou para fazer um apelo aos munícipes para acondicionarem devidamente o lixo nos 

sacos plásticos e os coloquem nos contentores, isto porque há munícipes que fazem despejos diretos 

nos contentores, o que, além de provocar cheiros nauseabundos, provoca também o apodrecimento 

dos respetivos contentores. Apelou também aos munícipes para não colocarem monstros domésticos 

junto dos contentores, dado que se ligarem para a Câmara a pedir a sua recolha, os mesmos serão 

recolhidos sem qualquer custo, contribuindo assim para um melhor aspeto do Concelho. ------------------ 

                                                                                                                                                                  

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou o Senhor Presidente e restantes Vereadores, 

colaboradores da Autarquia, bem como todos quantos vão assistir a esta reunião, dentro de dias em 

suas casas, desejando que todos estejam bem e de boa saúde. Interveio apenas para dar nota do 

Desfile de Carnaval e saudar todos aqueles que, de uma forma ou outra, individualmente ou em grupo, 
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participaram no corso carnavalesco no dia 19, na Vila de Baião. Salientou que foi realmente uma 

grande mostra daquilo que é o povo de Baião., desde a forma como se apresentaram mantendo aquilo 

que é uma festa popular que também nos orgulha muito. Foi um dia de muita cor, alegria e brincadeira, 

que como se costuma dizer “É Carnaval ninguém leva a mal”. Mas acima de tudo, foi uma grande 

representação do concelho, tanto individual como em grupo, que contou com o envolvimento das 

juntas de freguesia, associações de vários âmbitos e particulares. Terminou agradecendo a todos os 

que participaram neste Corso Carnavalesco. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores e antes de 

responder a algumas considerações que foram feitas, disse que a propósito da última reunião, e, tal 

como referiu que iria verificar para poder clarificar, a propósito de uma afirmação do Senhor Vereador 

Paulo Portela em relação ao SAP. Quando referiu que “noutras alturas quando o PSD estava no 

Governo, a Câmara tinha tomado outra posição…”, apenas acrescentou que a Câmara de Baião e ele 

próprio enquanto Vice-Presidente e agora Presidente, sempre defendeu o interesse público. Daí que, é 

importante fazer a clarificação a respeito do encerramento do SAP, disse ser verdade que em 2014, o 

Governo era do PSD e a Câmara estava contra, tal como esteve contra numa altura em que o PS 

estava no Governo, conforme se deve recordar e até lhe pode fazer chegar para seu arquivo, 

informação sobre essa situação. Até porque o Senhor Vereador tem a obrigação de quando faz uma 

afirmação deste género, estar por dentro de toda a informação, sob pena de aquilo que disser não ter 

grande validade. Disse ainda que lhe podia fornecer alguns desses documentos, inclusive o Jornal de 

Notícias, do dia 25 de junho de 2008. Lembrou ainda que já em 2001/2022, o Governo do PSD 

manifestou a intenção de encerrar extensões de saúde em Baião, tal como veio a acontecer nas 

freguesias de Santa Cruz do Douro e Frende. Em 2008 surgiu a mesma ideia em relação ao SAP, só 

que nessa altura o Governo ouviu o Município e não foi preciso tomar outras démarches, o que não 

aconteceu em 2014, apesar da troca de comunicações, exposições e audiências o Município não foi 

ouvido, mantendo-se a intenção de encerrar o serviço no horário noturno, pelo que para que tal não 

acontecesse a Autarquia assumiu o pagamento dos médicos no horário previsto para o encerramento, 

como é do conhecimento geral. Mas nesta altura o problema era financeiro, atualmente é um problema 

estrutural provocado pela falta de médicos, contudo a Câmara, tal como sempre fez, continuará a 

defender o interesse público e naturalmente o Concelho. Depois em relação às interpelações da 

Senhora Vereadora Célia Azevedo, nomeadamente os equipamentos pouco dinamizados, que apesar 

disso, registou com agrado ter referido o caso da Biblioteca Municipal de forma positiva. Quanto ao 

MACC, além das duas exposições que por lá passaram, uma de âmbito internacional, é preciso ter em 

conta a atividade de visitação permanente que funciona de terça a domingo, apesar disso, é evidente 

que não se pode ter iniciativas de âmbito nacional em permanência. Lembrou que aquele Mosteiro que 

a Câmara sempre defendeu, ao contrário do PSD, ele próprio com a visitação é já digno de interesse 

nacional. Tal como acontece com a Fundação Eça de Queiroz, oferta cultural de referência, tem 3 ou 4 

iniciativas anuais e depois o espólio para visitas durante todo o ano. E, não é por ter todos os meses 
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ou todas as semanas, iniciativas novas que deixará de ter o impacto, enquanto possibilidade de 

visitação. Contudo, e percebendo-se ultimamente um maior interesse do PSD no sentido da 

valorização do Mosteiro de Ancede, os Senhores Vereadores poderão sempre apresentar sugestões 

para iniciativas de âmbito nacional, para além do potencial que lá está. Aproveitou para dizer que se 

dependesse da sua vontade, a 16 de março seria inaugurada uma grande exposição que nos vai 

orgulhar a todos, mas infelizmente por questões que nos ultrapassam, terá que avançar um mês. Por 

isso, em abril, se tudo correr como se espera, teremos lá uma grande iniciativa, também de âmbito 

nacional e internacional. Relativamente aos Centros de Relação Comunitária e Centros Cívicos, disse 

que são espaços completamente diferentes e com finalidades também distintas, na medida em os 

primeiros são espaços criados pela Câmara para, em articulação com outras entidades, como Juntas e 

Freguesias ou IPSS’s e Centros Paroquiais, serem dinamizados pelas próprias populações e poderem 

desenvolver um conjunto de atividades lúdicas, recreativas, de convívio, designadamente a população 

mais sénior, sendo que as atividades aí desenvolvidas são protocoladas entre as respetivas entidades 

envolvidas. Enquanto os segundos, são espaços de ar livre, criados pela Câmara onde, em articulação 

com as Juntas de Freguesia ou grupos associativos, podem ser realizadas diversas atividades, como a 

realização de festas e outros eventos, sem esquecer que são também áreas destinadas a promover o 

convívio entre as pessoas. Lançou também o desafio aos Senhores Vereadores, caso estejam 

interessados, poderem sugerir ideias de dinamização para estes espaços, seria ótimo, porque é para 

isso que eles existem. Em relação à taxa de ocupação dos Albergues, considerou uma má 

abordagem, porque se conhecesse a filosofia dos Albergues, que são dois centros interpretativos, 

percebia que não podem ser considerados como alojamento local em termos de ocupação. Aproveitou 

para lembrar que a Senhora Vereadora já foi convidada para alguns eventos lá realizadas e que não 

tem nada a ver com taxas de ocupação ou com alojamento. O Senhor Presidente prosseguiu dizendo 

que em relação ao som do Auditório, foi colocado o melhor que existe, porém a cedência das 

instalações tem por base um regulamento, que se for para uma atividade normal, não é necessária a 

intervenção de um técnico especializado. O que não acontece quando essa atividade requer por 

exemplo, mesas de mistura com vários microfones ou com um outro tipo de interação, esse serviço 

têm que ser pago à parte, uma vez que o regulamento apenas prevê a cedência gratuita do espaço. A 

Câmara se porventura, precisar de efeitos mais profissionais para um evento, como por exemplo, uma 

peça de teatro que sejam necessários dez microfones de lapela, com uma monitorização em 

permanente, com jogos de luzes, também contratualiza esses serviços. A propósito do auditório, como 

em todos os outros equipamentos de utilização pública, lançou o convite e ou desafio aos senhores 

vereadores, para sugestões de utilização desses mesmos espaços, que por serem públicos devem ser 

usados, dado que é para isso que eles existem. Quanto ao espaço degradado junto ao Agrupamento 

de Escolas de Eiriz, disse que são situações já identificadas e a serem tratadas oportunamente, mas 

aproveitou o momento para alertar que cada um, dentro das suas possibilidades, deve apelar a todos 

no que diz respeito à preservação do espaço publico, dando exemplo de alguns espaços que estavam 

cheios de graffitis e algum vandalismo que foram recuperados e estão a caminhar para a mesma 
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situação. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, que de uma forma irónica 

começou por aqui referir nos momentos de felicitação e agradecimento, o Senhor Presidente disse que 

dispensava essas felicitações e agradecimentos. Mas em relação aos outros assuntos, 

nomeadamente a questão da sentença, em vez de assumir que perdeu, vem mais uma vez com as 

suspeitas do costume e a ética de sempre, do pagamento dos favores políticos e da contratação de 

familiares diretos ou indiretos. Por isso, relembrou que deveria ser consequente, de contrário, é aquela 

história do “Pedro e do Lobo”, um dia já ninguém vai acreditar no que diz, porque sempre a atirar a 

pedra e a esconder a mão. Disse-lhe mais uma vez que em relação a qualquer coisa que reputa de 

incorreto, tem a obrigação, tal como qualquer outro cidadão, e como vereador acresce ainda mais, e o 

dever de denunciar às entidades próprias, só que não o faz porque quer alimentar aqui uma retórica, 

na falta de outros argumentos. Lamenta esta atitude porque arrasta esta Câmara para um clima 

permanente de suspeição, de maledicência, que tem a obrigação de concretizar, porque se não 

concretiza assume uma atitude de hipocrisia. Fala aqui tanto de transparência, por isso, devia clarificar 

e concretizar, mas não o faz, porque não é capaz, não tem coragem nem razão, essa é a questão. E, 

portanto, é a mesma conversa de sempre, quando diz que os concorrentes do PS entraram e os do 

PSD não, se a proposta número um que apresentou fosse considerada como legal, então nem os 

familiares, parentes ou afins dos membros das listas podiam concorrer, mas como é natural têm 

concorrido, porque são direitos dos cidadão consagrados na constituição. Sobre o que referiu acerca 

dos júris, disse que não vale a pena vir com essas ameaças veladas, não lhe tiraram o sono, porque 

quando tiver alguma coisa que dependa de si, acionará os respetivos meios, a diferença é mesmo 

essa, porque é lamentável que depois do resultado da sentença, continue com a sua atitude de fuga 

para a frente, o que demonstra que não tem muito peso ou muita voz, e por isso parece que anda aqui 

a brincar à política. Lembrou-o que o propósito da proposta nº 1 não foi conseguido, e como tal, com 

esta sentença, ficava-lhe bem, assumir que realmente a intenção era a melhor na ética e na 

transparência, mas o tribunal e a justiça não lhe deu razão e ficava por aí. Em relação à reunião do 

urbanismo, é outra questão engraçada, porque já foi ouvido aqui dizer uma coisa e depois na reunião 

seguinte diz o contrário, e, às vezes até na mesma reunião se esquece do que disse há 15 ou 20 

minutos atrás, conforme até já teve oportunidade de lhe mostrar. Lembrou-o de que andou a criar a 

ideia que por causa do problema do urbanismo em Baião, não havia mais desenvolvimento, fixação de 

pessoas e mais atração de investimento e que estava a contribuir para condicionar a nossa economia, 

pondo o ónus todo da questão do lado da Câmara. E, fez isso, aqui na Câmara e na Assembleia 

Municipal, depois de ter tido a oportunidade de verificar que afinal não era bem assim. Aliás, na última 

Reunião de Câmara já dizia que afinal, o problema não é só da Câmara, mas também os senhores 

requerentes e os gabinetes também têm a sua responsabilidade, o que já mostra uma evolução 

positiva, mas agora vem outra vez falar do mesmo assunto de forma diferente. Lembrou-o ainda de 

que, na altura ficou incomodado quando eu lhe disse que era de uma grande desonestidade 

intelectual, quando em relação ao um assunto de urbanismo, usou só a parte que lhe interessava para 

justificar a sua posição, não usando toda a informação que tinha para fazer a análise do 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 04 da Reunião Ordinária de 22.02.2023 
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                                                                                                          8/11 

funcionamento do urbanismo. Tanto que na altura, chegou mesmo a desafia-lo a tomar uma posição 

pública por escrito, depois de ir a segunda vez aos serviços, mas ainda não tomou uma posição 

pública a dizer o que achava sobre o serviço de urbanismo. Quanto ao tempo que demorou a reunião 

do urbanismo, lembrou-o das reuniões de Câmara que chegaram a demorar 6 horas, sendo que o 

grande objetivo daquela reunião era pacificador, no sentido de todos em conjunto olharem para a 

frente, de forma a ver o que é que cada um podia fazer para melhorar. Ainda a propósito desta 

reunião, aproveitou para informar que no dia 1 de Março se realizará uma outra reunião, que espera 

seja participada por todos, sendo apenas com os técnicos dos gabinetes, porque uma coisa é certa e 

para que não hajam duvidas, muitos requerente nem sequer sabem que em 112 processos que 

entraram no ano de 2022, apenas 6 deram entrada devidamente instruídos, e isto mata, qualquer outra 

questão a sacar à Autarquia, mas como todos sabem, isso não lhe interessa comentar. Sublinhou que 

se fosse consentâneo e consequente, como já provou que não é, o Senhor Vereador tinha que ir para 

as instâncias próprias e dizer que afinal fez umas declarações com base no que lhe disseram, mas 

depois de ver aqueles dados, realmente teve a oportunidade de constatar que a maior parte dos 

atrasos, conforme se viu e pode ver, também são do lado dos requerentes. Em relação à hasta pública 

que aqui referiu, disse que por não estar dentro do assunto, iria clarificar a situação e depois lhe seria 

fornecida a respetiva informação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela disse que, apenas questionou, pelo facto de não ter vindo aqui à 

reunião, à semelhança do que aconteceu com o edifício do Grémio de Eiriz. ----------------------------------- 

 

Em relação à sugestão que fez sobre o Desfile de Carnaval, designadamente a colocação de grades, 

o Senhor Presidente disse os serviços irão ver e se for para melhorar, acha muito bem. -------------------- 

 

Depois, o Senhor Vereador Paulo Portela interveio novamente para pedir ao Senhor Presidente para 

que não seja apenas rigoroso em relação ao seu tempo de intervenção, pelo agradece que o faça 

também em relação ao tempo que utiliza nas suas intervenções, na medida em que utiliza muito mais 

tempo do que os Vereadores todos juntos. De seguida, disse que queria só esclarecer duas coisas em 

relação aos médicos, porque quando se referiu a manifestações era ao ano de 2015 antes das 

legislativas, já que em 2008 não houve qualquer manifestação. Acrescentou que nessa altura a 

intenção de fechar o SAP devia-se à questão de racionalidade de custos e no âmbito da intervenção 

da troika, porque alguém tinha que pagar a conta, como vai acontecer um dia destes outra vez. Depois 

disse que não se pode continuar com essas piadas, quando o acusou de ser um flop, e, para que 

ficasse bem claro e pela última vez, que não será o Senhor Presidente a dizer quando o PSD deve 

tomar uma posição ou quando deve denunciar. Sendo que será sempre consequente com o que diz 

aqui nas reuniões, porque se não o fosse acabaria por esquecer. Salientou que já anda aqui há muito 

tempo, pelo que os assuntos continuarão a ser abordados permanentemente, tendo o desgaste que o 
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PSD entender, para o povo não esquecer, como o caso dos concursos feitos nesta altura, para que se 

deixem esquecer até às eleições. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na sequência do que foi referido, o Senhor Presidente disse que se o acha um criminoso se não atuar, 

pois, está a contribuir para que essa atividade criminosa possa continuar, e aí sim, na posição de 

Vereador, está a ser criminoso, por isso, deve ser consequente de uma vez e ir para as entidades 

públicas fazer o que deve e está obrigado a fazer. --------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela disse para não colocar palavras que não disse, na sua boca, porque 

a questão do criminoso está longe de ser uma insinuação feita por si. -------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara a propósito das outras situações que referiu sobre o SAP, disse que 

o Senhor Vereador gostaria de atirar com a pedra e esconder a mão, para que não lhe fosse nada 

respondido, mas como deve compreender, quem cala consente e quem não se sente não é filho de 

boa gente. Fez ainda questão de o lembrar mais uma vez, que o problema na altura era financeiro e 

atualmente trata-se de um problema estrutural com que o SNS se debate, não tendo nada a ver com 

custos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Adesão do Município de Baião à Missão de Adaptação às Alterações Climáticas – 

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 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, ratificar a Adesão do Município de Baião à Missão 

de Adaptação às Alterações Climáticas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Pedido de isenção no pagamento de taxas por parte da Associação Desportiva de Ancede, 

respeitante ao Cortejo de Carnaval – 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 dos presentes, ratificar o pedido de isenção no 

pagamento de taxas por parte da Associação Desportiva de Ancede, respeitante ao Cortejo de 

Carnaval. A Câmara mais deliberou submeter o assunto a ratificação da Assembleia Municipal. O 

Senhor Vereador Paulo Portela ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da 
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proposta, por achar que eticamente o deve fazer. O Senhor Vereador aproveitou ainda para pedir 

desculpa aos baionenses, pelo facto de em tempos, ter participado na votação de uma proposta deste 

tipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Pedido de apoio – Doação de material para a Loja Social da Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião – 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 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 pedido de apoio referente à doação de 

material para a Loja Social da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. ------------- 

4. Programa “Nascer, Crescer e Viver em Baião é Fixe” – 2023 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouros dos Assuntos Sociais, 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 Programa “Nascer, Crescer e Viver em Baião é Fixe” – 2023. ----------------------------------------- 

5. Exoneração do Encarregado de Proteção de Dados e nova Designação – 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 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, ratificar a Exoneração do Encarregado de Proteção 

de Dados e nova Designação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião – 

Ano de 2023 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião 

para o ano de 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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 _________________________________________ 


