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ATA     N.º 13 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 8 DE JULHO DE 2015 
 

 

Aos oito dias do mês de Julho de dois mil e quinze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. 

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

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar em representação do Município no 

Comité das Regiões, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 24 de Junho de 2015, cuja leitura foi dispensada por a 

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

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

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso informou que em reunião passada tinha comunicado à Câmara 

que o vencedor do Prémio Eça de Queiroz tinha sido um concorrente de Évora, no entanto, este 

informou que também tinha concorrido ao Prémio Leya e, assim sendo, de acordo com o regulamento, 

o júri anulou essa atribuição que passou para a vencedora da Menção Honrosa. ----------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento da Dra. Maria de 

Jesus Simões Barroso, aprovado e subscrito por todos os Senhores Vereadores, documento que fica 

anexo e faz parte integrante desta ata (Doc. 1). ------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima salientou a realização do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, 

nos próximos dias 24, 25 e 26 de Julho, que além de todas as outras mais-valias, desde logo na 

promoção do concelho, era mais uma oportunidade para a divulgação e comercialização dos nossos 

produtos locais e gastronomia. Acrescentou que, ainda no âmbito da feira da gastronomia realizada no 

Luxemburgo, tinha sido abordado por um produtor de compotas que lhe transmitiu a dificuldade em 

responder a todas as solicitações para a comercialização dos seus produtos. Isso, sublinhou, deixava-

o particularmente satisfeito, pois traduzia o sucesso dos produtores de Baião, sucesso que se devia 

essencialmente à qualidade dos seus produtos. ------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo colocou novamente a questão do Centro Cívico do Grilo, e a 

razão pela qual as obras não avançavam e terminavam, uma vez que a questão da permuta dos 

terrenos já estava ultrapassada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício começou por informar que era intenção do executivo 

apresentar a esta reunião a proposta para abertura de um processo de inquérito sobre a questão dos 

alegados problemas com o transporte ocorridos durante o foral na freguesia de Loivos da Ribeira, no 

entanto, uma vez que a nova legislação não permitia a introdução de propostas em reconhecida 

urgência em reuniões do órgão executivo, a mesma seria apresentada numa próxima reunião. De 

seguida, referiu-se à manifestação pública que estava a ser promovida pela Câmara Municipal contra 

a falta de médicos no Centro de Saúde de Baião, a realizar nom próximo sábado, dia 11 de Julho, 

pelas 17H00. Esta manifestação resultava depois de todas as diligências efetuadas para garantir a 

abertura permanente do SAP, que culminaram com a assinatura de um acordo, assinado no passado 

dia 18 de maio, através do qual a ARS pagaria os serviços de enfermagem e os serviços 

administrativos e operacionais e garantiria a colocação de médico e a Câmara Municipal pagaria o 

custo do médico entre a meia-noite (00H00) e as oito (08H00) da manhã. Referiu que a autarquia, em 

função do acordo alcançado, tinha, inclusivamente, suspendido uma providência cautelar que o 

Tribunal deu como procedente. No entanto, desde que o acordo foi assinado que a ARS não garantia 

a presença do médico no Centro de Saúde e as faltas verificavam-se durante a noite e durante o dia. 

Nesse seguimento, a Câmara Municipal informou a ARS dessas deficiências, mas o certo era que o 

acordo continuava a não ser cumprido, todas as diligências estavam esgotadas, pelo que a 
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manifestação era a última forma de luta contra o que se estava a passar e pela defesa do interesse de 

todos os Baionenses. Reiterou que o acordo tinha sido assinado de boa-fé, uma das partes não o 

estava a cumprir e, por isso, apelava à participação de todos os Senhores Vereadores na 

manifestação. De seguida, informou a Câmara que numa próxima reunião seria apresentada uma 

proposta de ratificação de um acordo com a Águas do Noroeste, no que se referia à concretização de 

um conjunto de situações referentes à água e saneamento no concelho. Por último, convidou todos os 

presentes para as seguintes iniciativas promovidas ou apoiadas pela Câmara Municipal: 10 de julho, 

apresentação do projeto do Centro Cívico de Loivos da Ribeira, pelas 21 horas; 11 de julho, 

manifestação da Saúde, pelas 17 horas, e prestação de contas na freguesia do Gôve, pelas 18h30m; 

17 de julho, cinema Fora do Sítio, no Centro Cívico de Ancede, pelas 22 horas; 18 de julho, Concurso 

Pecuário de Loivos do Monte e Ovil, no Carvalhal de Reixela, das 08 horas às 18 horas, iniciativa das 

freguesias de Loivos do Monte, Campelo e Ovil e Caminhada ao Castelo de Matos  e Reixela, 

promovida pela Ecosimbioses, pelas 09 horas; 24, 25 e 26 de julho, Festival do Anho Assado e do 

Arroz do Forno e de 30 de julho a 1 de Agosto, o Festival Byonritmos. ------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo questionou se a manifestação ia ser realizada devido à questão 

do SAP ou se também se prendia com a falta de médicos para as consultas ou com um alegado “mau 

ambiente” que se vivia dentro do Centro de Saúde. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício reiterou a sua intervenção, ou seja, a manifestação 

centrava-se, essencialmente, no acordo que foi assinado com a ARS e que não estava a ser cumprido, 

ou seja, na falta de médicos no SAP. No entanto, confirmou que também existia a informação de que a 

falta de médicos já não se circunscrevia ao SAP mas também às consultas ditas normais.  Em relação 

ao “mau ambiente” mencionado pela Senhora Vereadora Fátima Azevedo, disse que tal nunca esteve 

em causa e reforçou o que foi dito à população através de um mailing, ou seja, a Câmara Municipal 

reconhecia e agradecia o grande esforço dos bons profissionais que trabalhavam no Centro de Saúde.  

Senhora Vereadora Fátima Azevedo informou que tinha entrado em contacto com a ARS Norte tendo 

obtido as seguintes respostas: No que se referia à falta de médicos, a questão não se colocava, uma 

vez que Baião tinha 11 médicos, 7 deles colocados no passado mês de Abril. Em relação ao SAP, 

disse que dava razão à autarquia e que estava solidária com a mesma, no entanto, apesar de no final 

a ARS Norte ter de assumir a responsabilidade pela situação, a verdade era que a empresa que tinha 

sido contratada para a colocação do médico tinha falhado com o contrato. A ARS Norte informou-a de 

que iria resolver a questão através da contratação de outra empresa e sublinhou que não havia 

qualquer tipo de má-fé no processo em causa. Acrescentou que a ARS Norte também a tinha 

informado que a Câmara Municipal não se tinha “importado” muito com o caso, uma vez que não tinha 

ido lá e nem sequer tinha tentado saber o porquê da falha. Por isso, perguntou ao Senhor Presidente 

da Câmara em Exercício se houve alguma diligência por parte da autarquia para saber o que se 

passava. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que todos os passos que a Câmara tinha dado 

nesta questão, que durava há mais de um ano, tinham sido serenos e seguros. Reiterou que, por duas 
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vezes, a ARS tinha assumido com o Município de Baião que nenhuma medida seria tomada sem o seu 

prévio conhecimento e o facto era que o SAP tinha sido encerrado. Por isso, e por estarem a falhar 

com a autarquia e com o Baionenses, foi decidido avançar com uma providência cautelar, mas, face 

ao acordo alcançado, não se avançou para a ação principal. Disse que a Câmara Municipal 

compreendia que a ARS Norte também se regia por regras, no entanto, no dia 18 de Maio foi assinado 

um acordo, que não estava a ser cumprido de forma reiterada, não se tratando, por isso, de casos 

pontuais e esporádicos. Em relação às diligências efetuadas, e para além das comunicações 

informais, informou que tinha sido enviada uma missiva, a 3 de julho, para alertar a ARS da situação 

de incumprimento, à qual, até à data, não tinha merecido resposta por parte da ARS. Acrescentou que 

a Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse que não tinha sido a ARS a falhar, mas sim a empresa 

contratada para o serviço, no entanto uma coisa era certa, era da sua responsabilidade solucionar a 

questão pois não tinha sido a Câmara a falhar e as pessoas mereciam respostas. Por isso mesmo, 

apelou à união de todos, numa manifestação que não era contra ninguém, era sim a favor de um SAP 

de qualidade, pela defesa do nosso concelho e pela defesa de um melhor serviço de saúde para todos 

os Baionenses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo disse entender e concordar com a questão do cumprimento do 

acordo assinado, no entanto, no seu entender a altura de pré-campanha eleitoral que vivíamos não era 

a mais adequada para se promover uma manifestação, que poderia ter sido feita em Abril passado 

aquando da verificação da falta de médicos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício esclareceu que a manifestação nada tinha a ver com 

campanhas ou épocas eleitorais. Sublinhou que o que estava em causa era a assinatura de um acordo 

que não estava a ser cumprido por parte da ARS. Após leitura, entregou à Senhora Vereadora Fátima 

Azevedo, uma cópia da comunicação da Câmara Municipal à ARS, datada de 03-06-215, alertando 

para a situação, documento que fica anexo e faz parte integrante desta ata (Doc. 2). ------------------------  

Senhor Vereador José Lima defendeu que a Câmara Municipal fez um acordo com a ARS Norte, por 

isso não tinha de dialogar com terceiros, tinha sim de dialogar com a ARS que era quem se tinha 

comprometido com um serviço e estava a falhar. De seguida, referiu-se à intervenção da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo, designadamente quando disse que foi através da ARS Norte que soube 

que não tinha havido diligências por parte da Câmara Municipal, defendendo que como Vereadora 

desta Câmara deveria ter, em primeiro lugar, colocado essas questões à própria Câmara. ----------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo sublinhou que a chamada de atenção do Senhor Vereador José 

Lima não lhe servia, uma vez que como Vereadora desta Câmara Municipal apenas tinha tido 

conhecimento da realização da manifestação através do facebook e do mailing enviado à população. -  

Senhor Vereador José Lima disse que se a Senhora Vereadora apenas teve conhecimento pelo 

facebook e pelo mailing, como afirmou, a primeira coisa a fazer era pedir esclarecimentos à Câmara 

Municipal e não a uma entidade externa, ou seja à ARS Norte. Perguntou, de seguida, se estava de 

acordo com a manifestação contra a falta de médicos no SAP de Baião. ---------------------------------------- 
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Senhora Vereadora Fátima Azevedo sublinhou que era precisamente isso que estava a fazer, ou seja, 

estava a colocar o assunto e a pedir esclarecimentos em sede de reunião de Câmara, que era o sítio 

apropriado para o fazer. Sobre a manifestação, disse que no momento atual não estava de acordo 

com a sua realização. Acrescentou, ainda, que não sabia que havia falta de médicos no SAP de Baião.  

Senhor Presidente da Câmara em Exercício lembrou que todos os passos sobre este processo tinham 

sido discutidos nas reuniões de Câmara e, por isso, todos os Senhores Vereadores eram sabedores 

das diligências efetuadas pela autarquia. --------------------------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Henrique Ribeiro e Anabela Cardoso recordaram que, para além das 

reuniões de Câmara, o assunto da falta de médicos no Centro de Saúde de Baião tinha sido 

amplamente debatido na última sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício terminou a discussão deste assunto, reiterando que o que 

estava em causa era o incumprimento de um acordo, assinado por ambas as partes, e se tal não 

acontecesse, ou seja, se o acordo estivesse a ser cumprido, não haveria lugar à manifestação. Assim 

sendo, ficava claro que a iniciativa não tinha sido agendada de acordo com qualquer calendário 

eleitoral, mas sim em consequência da quebra de um compromisso por parte da ARS Norte com a 

Câmara Municipal e com a população Baionense. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Relatório final do Programa CLDS+ “3is” – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador dos Assuntos Sociais, 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, emitir parecer favorável ao Relatório final do 

Programa CLDS+ “3is”. O Relatório Final foi apresentado à Câmara pelo responsável do programa 

CLDS+ “3is”, Dr. António Lima. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Fixação de preços para venda ao público da versão bilingue do livro “A Cidade e as Serras” 

de Eça de Queiroz – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para fixação de preços para 

venda ao público da versão bilingue do livro “A Cidade e as Serras” de Eça de Queiroz. -------------------- 
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3. Festas em honra de Santa Marinha - Apoio financeiro à Comissão de Festas de Santa 

Marinha do Zêzere – 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 a proposta para atribuição de apoio 

financeiro à Comissão de Festas de Santa Marinha do Zêzere destinado às Festas em honra de Santa 

Marinha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Festas em honra de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz - Apoio financeiro à Comissão 

Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para atribuição de apoio 

financeiro à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede destinado às Festas em 

honra de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz. ------------------------------------------------------------------------------ 

 
5. Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Ribadouro – 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, aprovar a atribuição de apoio à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Santo António de Ribadouro. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira 

Franca 2015 – 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 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 proposta e submeter o assunto à 

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

 
7. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Loivos do Monte destinado à realização do 

Concurso Pecuário 2015 – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Minuta de acordo de cedência dos balneários e sala de apoio à Piscina Municipal Descoberta 

de Campelo entre a Câmara Municipal de Baião e o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

- 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 

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, ratificar a minuta de acordo de cedência dos 

balneários e sala de apoio à Piscina Municipal Descoberta de Campelo entre a Câmara Municipal de 

Baião e o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. ------------------------------------------------------------------- 

 
9. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

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

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

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

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

minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa 

do Povo de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Banda Marcial de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Banda Marcial de Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
11. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo - Baidebike - Clube de Cicloturismo de 

Baião – Proposta  

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

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

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

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

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Baidebike - Clube de Cicloturismo de Baião.  

 
12. Contrato Programa com “Os Alegrinhos – Associação Desportiva e Cultural do Ingilde” – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 
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integralmente reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

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

Contrato Programa com “Os Alegrinhos – Associação Desportiva e Cultural do Ingilde”. -------------------- 

 

13. Protocolo de colaboração – Universidade Júnior 2015 – 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 

XIII 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 colaboração - Universidade 

Júnior 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

14. Aquisição, por compra, do prédio urbano, correspondente ao Lote n.º 6 da Zona Industrial 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 

XIV 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. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Lima explicou que a proposta de aquisição do pavilhão em causa se prendia 

com a necessidade de promoção da empregabilidade no concelho, permitindo a instalação de uma 

empresa que já se encontrava em fase de formação. ------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou qual a perspetiva da Câmara para o espaço em causa, 

ou seja, se o mesmo seria destinado à formação, arrendamento ou cedência. ---------------------------------  

Senhor Vereador José Lima informou que era a empresa que estava a dar formação interna. A 

Câmara Municipal procedia à aquisição do espaço e depois cedia-o por arrendamento à empresa. -----  

Senhora Vereadora Fátima Azevedo questionou o facto do valor da aquisição do pavilhão ser inferior 

ao seu valor matricial, ou seja, ao valor patrimonial tributário. ------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que o assunto tinha sido devidamente preparado e 

tratado pelos serviços jurídicos e do património da autarquia, que estariam disponíveis para qualquer 

esclarecimento adicional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

15. Contrato Programa com o Motoclube Baionense – Proposta  

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

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

integralmente reproduzida no anexo XV 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 

Contrato Programa com o Motoclube Baionense. ----------------------------------------------------------------------- 
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IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

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

de 12 de Setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H40 Horas. E para constar 

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

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

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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