CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 03

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2018
Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 em Exercício, Dr.
José Fernando Pinho Silva, e os Exmos. Membros da Câmara: ---------------------------------------------------Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia -----------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e Senhora Vereadora
Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia, por motivos de ordem familiar e profissional,
respetivamente, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. --------------------------------------

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício
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 janeiro de 2018, cuja leitura foi dispensada por a
mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 03 da Reunião Ordinária de 14.02.2018
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou a razão da ausência do Senhor Presidente da
Câmara e apresentou um voto de congratulação pelo nascimento do filho do Senhor Presidente da
Câmara, no passado dia 12 de Fevereiro, deixando as maiores felicidades. O Senhor Vereador Miguel
Dinis Correia, em seu nome pessoal e em nome da bancada do PSD,

associou-se ao voto de

congratulação apresentado, felicitando também o Senhor Presidente da Câmara. Posto à votação, a
Câmara Municipal de Baião, deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de congratulação. ----------------

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para fazer referência a duas atividades que
ocorreram nos últimos dias, nomeadamente, o Encontro Concelhio de Cantadores de Janeiras e o
Desfile de Carnaval. Relativamente ao Encontro Concelhio de Cantadores de Janeiras, que decorreu
no passado dia 27 de janeiro, no Mosteiro de Santo André de Ancede, organizado pela Câmara
Municipal de Baião, em parceira com a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, disse que à
semelhança dos anos anteriores correu muito bem. Salientou o facto de terem participado 22 grupos, e
por isso, ter sido o encontro em que se verificou o maior número de participantes. Disse que estes
encontros são sempre momentos de alegria e convívio e registando com apreço o sucesso do mesmo
e o empenho dos colaboradores da Câmara na organização deste evento. Referindo-se ao Desfile de
Carnaval que ocorreu no passado dia 11 de Fevereiro, disse que apesar do mau tempo que se fez
sentir, 13 freguesias participaram no corso carnavalesco, que numa verdadeira composição de
música, cor e diversão, trouxeram às ruas da Vila de Baião a alegria, a festa e o fervor que
caraterizam a tradição do carnaval. Deixou, mais uma vez, um agradecimento a todos os
colaboradores da Câmara que estiveram envolvidos na organização desta iniciativa. ------------------------

O Senhor Vereador José Lima, interveio para dar conta que no próximo dia 16 de fevereiro, Baião irá
receber com grande satisfação, um jantar vínico para promover vinhos da sub-região de Baião, no
restaurante de Tormes, na Fundação Eça de Queiroz. Salientou a importância do Concelho de Baião
ser o anfitrião do 3º jantar vínico do programa enogastronómico “TâmegaSousa Vinho Verde Wine
Experience”, por ser mais uma oportunidade para promover os vinhos de Baião e o nosso território.
Disse que este jantar reunirá os vinhos desta sub-região, constituída pelos concelhos de Baião,
Resende (exceto a freguesia de Barrô) e Cinfães (exceto as freguesias de Travanca e Souselo).
Destacou ainda, que o evento juntará jornalistas, bloggers, wine lovers, críticos de gastronomia e
vinhos, entre outros, aos quais serão dadas a conhecer e a provar algumas das castas mais
características da sub-região de Baião, selecionadas pelo enólogo João Costa. Referiu que esta
iniciativa é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM Tâmega e Sousa)
em articulação com os municípios que a integram e numa parceria com a Comissão de Viticultura da
Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), com a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de
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Portugal (TPNP) e com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).
Por fim, sublinhou a importância da realização deste tipo de iniciativas no Concelho, como forma de
promover junto de um público especializado, o Vinho Verde do Tâmega e Sousa, um produto de
excelência e símbolo distintivo deste território, de vincada tradição vitivinícola. --------------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia manifestou o seu regozijo pela realização de mais um Desfile
de Carnaval na Vila de Baião, que apesar do mau tempo, conforme já foi referido, é sempre um
acontecimento marcante para o Concelho e para a dinamização da economia local. Deixou o seu voto
de congratulação à organização e aos participantes, que com o seu esforço se associaram para que o
evento se realizasse. Felicitou também a organização do Carnaval de Ancede, que decorreu na terçafeira, também acompanhado de chuva, mas com muito sucesso. Depois, referiu-se aos trabalhos que
decorrem na Freguesia de Santa Cruz do Douro e Covelas, mais concretamente no Lugar do Outeiro,
questionando o Senhor Presidente da Câmara em Exercício, se as infraestruturas em causa são
apenas para abastecimento de água, ou se, incluem também as condutas para saneamento. Alertou
que, por norma, estamos de certa foram habituados a assistir à abertura das condutas para
abastecimento de água, e que, só muito mais tarde vem a fase para a colocação de condutas para o
saneamento. Perguntou qual a razão de não se aproveitar a escavação e colocar os dois serviços. -----

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício, informou que apesar de não conhecer o projeto em
pormenor, tem conhecimento de que estão a decorrer obras de infraestruturas para abastecimento de
água do Lugar do Gem ao Lugar da Senhora, em Covelas, bem como na freguesia do Gôve, e que,
essa obra advém de uma empreitada da exclusiva responsabilidade da empresa, Águas do Norte.
Disse concordar com o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, quando referiu que se devia aproveitar
a abertura das valas para colocação das condutas dos dois serviços. Acrescentou que a Câmara tem
manifestado junto da empresa as pretensões e as necessidades apresentadas pelos munícipes. Disse
ainda que, apesar da conduta de saneamento não estar contemplada nesta empreitada, espera que
numa próxima fase, a mesma seja considerada. ------------------------------------------------------------------------

O Senhor Chefe de Divisão, Engº Couto Barbosa complementou a informação, a pedido do Senhor
Presidente da Câmara em Exercício, esclarecendo que as obras que estão a decorrer são em função
da necessidade pontual e que o saneamento será quando houver possibilidade para o investimento,
uma vez que as obras de saneamento são muito mais onerosas do que as da água. ------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia deixou a nota, para que logo que haja oportunidade, a
Câmara possa interferir junto da empresa, para a necessidade da colocação das condutas para o
saneamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou os Membros do Executivo das iniciativas e
eventos a organizar pela Câmara Municipal de Baião e que irão decorrer no próximo mês de março,
nomeadamente: o Espetáculo do Dia da Mulher, no dia 03 de março, pelas 21H00, no Pavilhão
Multiusos de Baião; também no dia 3 de março, o Dia da Mulher é assinalado com entrada livre na
Piscina Municipal Coberta para todas as mulheres, durante o dia todo; e, a Feira do Fumeiro, do
Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, nos dias 09, 10 e 11 de março, na Feira do Tijelinho, com
abertura às 18H30. Terminou deixando o convite a todos os Senhores Vereadores para participarem
nestas iniciativas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2017 assumidos ao abrigo da autorização
prévia genérica de 26.11.2016 concedida pela Assembleia Municipal de

Baião –

Conhecimento
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I
à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------2. Atribuição de apoio (Logístico – Empréstimo de uma salamandra, a título devolutivo – com o
nº de inventário 2162) à Associação de Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de
Jacinto” para colocação no interior do Cais da Estação de Aregos, local onde desenvolve a
sua atividade – Ratificação – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II
à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de apoio (Logístico –
Empréstimo de uma salamandra, a título devolutivo – com o nº de inventário 2162) à Associação de
Desenvolvimento Regional “Os Caminhos de Jacinto” para colocação no interior do Cais da Estação
de Aregos, local onde desenvolve a sua atividade. ---------------------------------------------------------------------

3. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia
de Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 minuta de acordo de
colaboração entre o Município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia de Baião. Sobre este assunto,
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o Senhor Vereador José Lima explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os
esclarecimentos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Minuta de protocolo para utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de Eiriz
– Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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
minuta de protocolo para utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de Eiriz. Sobre
este assunto, o Senhor Vice-Presidente explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou
todos os esclarecimentos solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------

5. Minuta da segunda Revisão ao Contrato Interadministrativo da Gestão de Transportes
Escolares com a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro (ao abrigo do Contrato
Interadaministrativo de Delegação de Competências outorgado em 7/01/2014) – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá
por integralmente reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se
certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a
Minuta da segunda Revisão ao Contrato Interadministrativo da Gestão de Transportes Escolares com
a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro (ao abrigo do Contrato Interadaministrativo de
Delegação de Competências outorgado em 7/01/2014). A Câmara mais deliberou submeter o assunto
à Assembleia Municipal. Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente explicou detalhadamente o
conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. O Senhor Vereador Miguel Dinis
Correia referiu que este é um bom exemplo e uma forma de rentabilizar os transportes das Juntas de
Freguesia e IPSS’s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Atribuição de apoio (financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da
11ª Edição da Feira de StocK Off nos dias 09, 10 e 11 de março de 2018 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 (financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 11ª Edição
da Feira de StocK Off nos dias 09, 10 e 11 de março de 2018 . Sobre este assunto, o Senhor Vereador
José Lima explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos
solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 03 da Reunião Ordinária de 14.02.2018
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7. Apoio à Associação Empresarial de Baião para funcionamento geral das atividades do
Balcão do Empreendedor do Concelho de Baião instalado na Sede da AEB – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 o
apoio à Associação Empresarial de Baião para funcionamento geral das atividades do Balcão do
Empreendedor do Concelho de Baião instalado na Sede da AEB. Sobre este assunto, o Senhor
Vereador José Lima explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os
esclarecimentos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do plano anual
para 2017/2018 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá
por integralmente reproduzida no anexo VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de
se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o
subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do plano anual para
2017/2018. Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente explicou detalhadamente o conteúdo da
proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------------------------------------------------------------9. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – Ocupação de espaços na feira por feirantes
residentes no Município – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 o apoio
à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil pela ocupação de espaços na feira por feirantes residentes
no Município. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. O Senhor
Vereador José Lima explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os
esclarecimentos solicitados. Na discussão deste assunto, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia
alertou para o facto de se estar a apoiar os feirantes residentes no Concelho, e eventualmente, se
possa estar a afastar, de alguma forma, os feirantes de fora do Município. --------------------------------------

10. Manifestação da intenção de indemnização pela cedência de área de terreno pertencente à
Senhora Maria Luísa Carneiro Pinho, devido pelo cedência de terreno aquando da abertura
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do Caminho Municipal de ligação a Quinhancelo – Ponte das Quebradas – Penela (Santa
Leocádia) – 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 maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Senhor
Vereador Miguel Dinis Correia, aprovar a proposta de manifestação da intenção de indemnização
pela cedência de área de terreno pertencente à Senhora Maria Luísa Carneiro Pinho, devido pelo
cedência de terreno aquando da abertura do Caminho Municipal de ligação a Quinhancelo – Ponte das
Quebradas – Penela (Santa Leocádia). O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia justificou a sua
posição de voto, alegando tratar-se de uma situação que se arrasta desde o ano de 2003, e que, por
isso, está a destempo. Disse ainda que, durante todo este tempo a situação já deveria ter sido
resolvida, achando que existe um conjunto processual que não faz grande sentido. O Senhor
Presidente da Câmara em Exercício concordou que se trata de um assunto que demorou demasiado
tempo a resolver e que atravessou todos os executivos municipais, no entanto, mostrou-se satisfeito,
por, finalmente, a câmara, como pessoa de bem, pagar o que deve e resolver a situação.. ----------------

11. Revogação da deliberação da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 27 de dezembro de
2017, que aprovou a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Cristiana Isabel
Vieira Pinto – 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 XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e
depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade,
aprovar a revogação da deliberação da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 27 de dezembro
de 2017, que aprovou a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Cristiana Isabel
Vieira Pinto. Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente explicou detalhadamente o conteúdo da
proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------------------------------------------------------------12. Apoio Financeiro à Comissão de Festas de Santa Marinha do Zêzere – Festas em Honra de
Santa Marinha/2018 – 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 Apoio Financeiro à Comissão de Festas
de Santa Marinha do Zêzere, destinado às Festas em Honra de Santa Marinha/2018. -----------------------
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13. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Motoclube Baionenese – 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
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, ratificar o contrato-programa de desenvolvimento
desportivo com Motoclube Baionenese e submeter o assunto à Assembleia Municipal. O Senhor
Vereador Miguel Dinis Correia congratulou-se com o apoio concedido pela Câmara a esta Associação,
dizendo que não sabe até que ponto o valor atribuído peca por defeito. Referiu que o Motoclube de
Baião realiza várias atividades que chamam muitas pessoas a Baião, e que por isso, também contribui
para a dinamização da economia local. Terminou dizendo que não pondo em causa os valores
atribuídos, pensa que o valor, destinado a apoiar as atividades regulares da Associação, de dois mil
euros, é relativamente pequeno em comparação com o valor destinado a apoiar os pilotos Filipe
Nogueira e Vitor Pascoal. O Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou que a assinatura do
contrato obedece sempre à concordância entre as partes e que serve para apoiar financeiramente o
plano de atividades da associação, sendo da responsabilidade desta a definição das respetivas
prioridades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências

de Transportes

Escolares na Junta de Freguesia de Gestaçô – 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 minuta de contrato interadministrativo de
delegação de competências de Transportes Escolares na Junta de Freguesia de Gestaçô e submeter
o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente explicou
detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------------------

15. Abertura de Concurso Público para a concessão da exploração dos Seguintes Bares: da
Piscina Municipal Descoberta de Campelo – Lote I; da Piscina Municipal de Santa Marinha do
Zêzere – Lote II; da Piscina Municipal Descoberta de Ancede – Lote III; da Praia Fluvial de
Campelo – Lote IV – 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
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 a Abertura de Concurso Público para a
concessão da exploração dos Seguintes Bares: da Piscina Municipal Descoberta de Campelo – Lote I,
da Piscina Municipal de Santa Marinha do Zêzere – Lote II, da Piscina Municipal Descoberta de
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Ancede – Lote III e da Praia Fluvial de Campelo – Lote IV. A Câmara mais deliberou submeter o
assunto à Assembleia Municipal. - Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente explicou
detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. -----------------16. 1ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2018 – 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
XVI 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 1ª Revisão ao Orçamento para o ano de
2018 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------

17. Abertura de concurso público para a concessão do direito de exploração do café e da
esplanada localizados na Praça D. Manuel de Castro – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por
integralmente reproduzida no anexo XVII 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 abertura de concurso público para a concessão do direito de exploração do café e da
esplanada localizados na Praça D. Manuel de Castro e submeter o assunto à Assembleia Municipal. O
Senhor Presidente da Câmara em Exercício não participou na votação deste assunto, por razões
éticas, em virtude do seu irmão, Armando Pinho, integrar o júri deste concurso. -------------------------------

18. Resolução do contrato de concessão da exploração do Posto de Turismo de Santa Marinha
do Zêzere – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no
anexo XVIII 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 uma
abstenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, aprovar a resolução do contrato de concessão da
exploração do Posto de Turismo de Santa Marinha do Zêzere e submeter o assunto à Assembleia
Municipal. O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia justificou a sua posição de voto, alegando que
houve um investimento superior a 60 mil euros, e tratando-se de um equipamento muito importante
para o desenvolvimento da Vila de Santa Marinha do Zêzere, não faz sentido que este tipo de
investimento não tenha a sua sustentação em termos futuros e que há verbas em dívida. Disse ainda,
esperar que a Câmara encontre a melhor forma possível, para que aquele equipamento esteja a
funcionar o mais breve possível. O Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou que a
resolução deste contrato tinha exatamente a ver com a necessidade e urgência da Câmara em voltar a
revitalizar aquele importante serviço de apoio aos zezêrenses e àqueles que nos visitam. ----------------Ata N.º 03 da Reunião Ordinária de 14.02.2018
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19. Atribuição de apoio ao Centro Social de Santa Cruz do Douro – 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 XIX 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 ao Centro Social de Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------

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. José
Fernando Pinho Silva, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO
_____________________________________________

OS VEREADORES
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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