
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 11  da Reunião Ordinária de 13.06.2018 
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                                                                                                          1/12 

  
 
 

ATA     N.º 11 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018 

 

Aos treze dias do mês de junho 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, Dr. Joaquim 

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

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 23 de maio 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara e após concordância dos restantes Membros do 

Executivo, o assunto sobre a “Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de 

Pieira, Freguesia da Teixeira e Teixeiró”, foi retirado da Ordem de Trabalhos. --------------------------------- 

 

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

referência à participação de alunos baionenses no Concurso Nacional de Leitura,  que se realizou no 

passado dia 10 de junho, Dia de Portugal, na  cidade de Pombal, distrito de Leiria. Referiu que este 

concurso se desenvolveu em duas fases, a fase regional, que se realizou em três momentos - escolar, 

municipal e intermunicipal – e a fase nacional, em que se realizou a final do concurso. Da fase regional 

intermunicipal à fase nacional passaram três alunos de cada grau de ensino, ficando sempre o terceiro 

como suplente. De Baião, participaram na fase regional intermunicipal os alunos Tomás Rocha e Silva 

(1º ciclo), Sofia Filipa Pinto Borges (2º ciclo), Ana Margarida Marques Mendes (3º ciclo) e Inês Isabel 

Ribeiro Ferraz (Ensino Secundário). Salientou a conquista do 3º lugar dos cinco prémios atribuídos a 

cada ciclo de estudos, pela aluna, Ana Margarida Mendes, com a leitura do poema “Queria que os 

portugueses”, do autor Agostinho da Silva. Acrescentou que a participação neste tipo de concurso é 

muito importante, na medida em que, é uma forma de motivar os alunos a adquirirem mais e melhores 

hábitos de leitura. Antes de terminar, a Senhora Vereadora Anabela Cardoso fez ainda referência ao 

passeio anual dos funcionários da Autarquia, organizado pela Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião, no passado dia 9 de junho, à Praia do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, 

onde participaram  cerca de 180 pessoas, funcionários e familiares. Salientou que este convívio 

promoveu momentos de partilha e de alegria entre todos os presentes, cujo almoço foi preparado por 

elementos das equipas externas da autarquia e oferecido pela ATCMB. A animação desta iniciativa 

esteve a cargo do grupo musical “O Estaleiro”, constituído maioritariamente por trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião. Realçou a importância da realização destes convívios como forma de 

aproximação entre os colaboradores do Município, bem como o fortalecimento do espírito de equipa, o 

que faz com que a organização se torne mais coesa, saudável e motivada para o serviço público. ------ 

 

O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para se referir à cerimónia de atribuição dos Prémios de 

Mérito Escolar e de Cidadania aos alunos dos três agrupamentos escolares do Concelho - Vale de 

Ovil, Sudeste de Baião e Eiriz, no passado dia de 1 de junho. Destacou os 18 alunos de excelência 

que receberam os Prémios de Mérito Escolar e de Cidadania., numa cerimónia que teve excelentes 

momentos musicais da responsabilidade dos alunos do Agrupamento de Escolas de Eiriz. Disse que a 

educação é um processo longo, sistemático, que exige a mobilização de toda a comunidade educativa 

para, em convergência de esforços, criar as melhores condições possíveis para o ensino e a 
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aprendizagem com sucesso. É pela ação da educação que se combatem as desigualdades sociais e 

se promove o desenvolvimento económico e social dos nossos cidadãos e dos nossos territórios. 

Deixou uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho de todos quantos contribuem 

diariamente para a qualidade do ensino e da educação no município. Referiu ainda, que estes prémios 

são atribuídos, não só, em função do aproveitamento escolar, mas também pelo comportamento 

exemplar e solidário dos alunos para com os seus colegas, os professores e os funcionários da escola.  

Depois, o Senhor Vice-Presidente, fez referência à notícia vinda a público recentemente, sobre a descida 

do número de desempregados no concelho de Baião. A notícia refere que, de acordo com os dados da 

Delegação Regional do Norte do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), conhecidos no 

último mês de maio, relativos ao período de março de 2017 a março de 2018, se verificou uma descida 

do número de desempregados no concelho de Baião, inscritos no Serviço de Emprego, de 20,06%. 

Salientou que, do território da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS), Baião é o 

terceiro município com a maior descida registada, sendo esta superior à média da descida verificada na 

CIM-TS, no Norte e em Portugal. Disse que todos devemos ficar satisfeitos, realçando que estes dados 

resultam de um grande esforço conjunto, envolvendo as empresas, as entidades formadoras, a Câmara 

Municipal, a CIM mas, sobretudo, os próprios desempregados. Destacou esta boa notícia, e disse que da 

parte do município, o trabalho irá continuar no sentido e criar cada vez mais e melhores condições para 

que as empresas se instalem em Baião e criem mais postos de trabalho, porque este é um dos objetivos 

prioritários definidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para se referir à participação do Município de Baião em 

Ourense, em mais uma edição das comemorações do Dia de Portugal na Galiza, que decorreram nos 

dias  8 e 9 de junho, tendo por objetivo a promoção da cultura e do turismo de Portugal junto do 

público galego e de outros pontos de Espanha. Salientou que foi mais uma oportunidade para o 

Município de Baião promover os nossos produtos endógenos e os nossos vinhos. Relativamente à 

descida da taxa de desemprego no Concelho, disse que este resultado deve-se à aposta da Câmara 

no incentivo e apoio às empresas para se instalarem em Baião, cujo objetivo é a  criação de novos 

postos de trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra para pedir alguns esclarecimentos ao Senhor 

Presidente da Câmara, sobre as obras de Requalificação Urbana da Vila e Santa Marinha do Zêzere e 

do Centro de Eiriz, assunto já abordado em reuniões anteriores, nomeadamente se há uma 

programação do início das obras. Felicitou a Câmara pelas iniciativas das Comemorações do Dia de 

Portugal, fora de portas, não desvalorizando esta participação em Orense – Espanha, disse que sentiu 

um certo vazio naquele dia, pois não se viu qualquer iniciativa alusiva a esta data. Sugeriu que, de 

futuro se realizasse qualquer iniciativa, eventualmente, um ato simbólico, para que este dia, seja 

também assinalado dentro de portas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores. 

Em relação à questão da descida da taxa de desemprego, referiu que é sempre um tema muito sério e 

delicado. Partindo do princípio de que o emprego está melhor, apelou a todos, incluindo às forças 

políticas, para que não se entre numa onda de populismo, realçando que o mais  importante é que, em 

relação aos dados de há um ano atrás, estamos efetivamente melhor. Considerou,  por isso, que estas 

noticias são sempre muito positivas para o nosso Concelho. Acrescentou ainda que ao nível da 

formação a Câmara tem tido a preocupação de cooperar com as empresas e a AEB, no sentido de 

canalizar estas ações para as áreas mais procuradas pelos empregadores. ------------------------------------ 

 

Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, o Senhor Presidente disse que, 

as obras de Requalificação Urbana da Zona de Eiriz, estão em concurso, na fase de apresentação de 

propostas. Quanto às obras de Requalificação Urbana da Vila de Santa Marinha do Zêzere, o 

processo está mais atrasado, devido à necessidade de reformulação da candidatura, não podendo, 

por isso, precisar a data do concurso. Informou que no momento, a candidatura se encontra em estado 

de análise, por parte da Autoridade de Gestão do Norte 2020, da CCDRN. Neste contexto, informou 

ainda que o Município tem identificado um conjunto de projetos estruturantes para o território, nos 

programas comunitários PARU e PAMUS. Sobre a realização de iniciativas alusivas ao 10 de Junho, 

Dia de Portugal, disse que apesar de não ser habito, a realização de iniciativas no âmbito destas 

comemorações no Concelho, aceitou como boa, a sugestão apresentada pelo Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia. Acrescentou que a participação do Município nas Comemorações do Dia de Portugal, 

fora de portas, tem sido uma combinação feliz, na medida em que este evento contempla uma vertente 

de promoção de produtos locais portugueses e do turismo dos municípios presentes, mas também 

momentos culturais como o teatro, a música ou o cinema. A prova disso, foi que durante todo o 

evento, Baião divulgou os seus produtos e atrativos turísticos, através de um expositor onde estiveram 

presentes colaboradores do Pelouro do Turismo da Autarquia, bem como dois convidados especiais, 

responsáveis pela animação de rua, o “prior” medieval do Mosteiro de Ancede (o ator Rafael Pereira) e 

a sua “caseira” (Paula Pinto) que divulgaram de uma forma animada, o Festival do Anho e Arroz de 

Forno, assim como diversas atrações turísticas do município. Sublinhou que estas iniciativas 

revestem-se de grande importância, constituindo-se como um excelente momento de promoção 

turística de toda a região e de Baião em particular. Além disso, a promoção de Baião no exterior é 

estratégica para a sua afirmação nas regiões do Grande Porto e na Galiza, importantes polos 

aglutinadores de turistas que, por norma, circulam por todo o território. Terminou dizendo que a 

participação do Município nestas Comemoração, não obsta, que no futuro, se possam promover outras 

iniciativas alusivas ao Dia de Portugal, dentro de portas. ------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

iniciativas e eventos que se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: Inauguração do Centro 

Cívico de Teixeiró, no dia 17 de junho, Domingo, pelas 16H30, organizada pela Câmara Municipal de 
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Baião e União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró, destinada à população em geral; Sessão de yoga 

do riso, no dia: 21 de junho, Quinta-feira, pelas 18H30, na Biblioteca Municipal de Baião, organizada  

pela Câmara Municipal de Baião, destinada à população em geral, com participação sujeita a 

inscrição; “Canta Baião”, cujo período de inscrição está a decorrer até ao dia 23 de junho, Sábado, 

evento organizado pela Câmara Municipal de Baião, em que o concurso terá três escalões, 

designadamente: 1º Escalão: Escalão Kid - dos 6  aos 10 anos inclusive, 2º Escalão: Escalão Teen – 

dos 11 aos 15 anos inclusive e 3º Escalão: Escalão Star – dos 16 aos 25 anos inclusive; Hastear da 

Bandeira para a realização das festas em honra de S. Bartolomeu, no dia  23 de junho, Sábado, cujo 

percurso será entre o edifício da  Câmara Municipal de Baião e a Igreja Paroquial de Campelo, 

organizada Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, com o apoio da Câmara 

Municipal de Baião; Ação de Formação “Criação e Gestão de Empresas” no âmbito do projeto “Todos 

Contam” do Plano Nacional de Formação Financeira, no dia 25 de junho, Segunda-Feira, pelas 10H00, 

no Auditório Municipal de Baião, organizada pela Câmara Municipal de Baião, destinada à população 

em geral, com inscrições gratuitas, mas obrigatórias, até; Virar a Mesa do Avesso, nos dias 29 e 30 de 

junho, Sexta-feira e Sábado, pelas 20H00, no Restaurante de Tormes em Santa Cruz do Douro, 

evento organizado pela Câmara Municipal de Baião, em parceria com o Jornalista Fernando Alves da 

TSF, destinado à População em geral, cuja inscrição/participação tem um custo de 30 euros. As 

Marchas Populares das Festas de Santo António, no dia 16 de junho, Sábado, pelas 21H30, ao longo 

da Rua de Camões e Lugar do Outeiro, organizadas pela Comissão de Festas em honra do Santo 

António; as VI Jornadas Multidisciplinares do Baixo Tâmega, nos dias 18 e 19 de junho, Segunda e 

Terça-Feira, no Auditório Municipal de Baião, organizadas pela Associação dos amigos da USF Baião, 

Câmara Municipal de Baião e Santa Casa da Misericórdia de Baião, destinadas aos Agentes ligados à 

área da Saúde; a IX Festa Anual das Cestas de Frende, nos dias 29, 30 de junho e 01 de julho, Sexta-

feira, Sábado e Domingo, no  Centro Comunitário de Frende, organizada pela Junta de Freguesia de 

Frende com o apoio da Câmara Municipal de Baião e destinada à população em geral. --------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Atualização da Norma de Controlo Interno – Conhecimento  

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

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

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

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

 

2. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2018 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 24.02.2018, concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento  
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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 tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto  ao conhecimento da 

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

 

3. Cedência de transporte ao Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega I – Baixo Tâmega, 

para a deslocação das Mulheres do Concelho de Baião, que fizeram o Rastreio do Cancro da 

Mama, à Consulta de aferição  na Liga Portuguesa Contra o Cancro – 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 cedência de transporte ao Agrupamento 

de Centros de Saúde Tâmega I – Baixo Tâmega, para a deslocação das Mulheres do Concelho de 

Baião, que fizeram o Rastreio do Cancro da Mama, à Consulta de aferição  na Liga Portuguesa Contra 

o Cancro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de protocolo de cooperação institucional entre o Município de Baião e a Freguesia de 

Loivos da Ribeira e Tresouras, para financiamento do Centro de Relação Comunitária de 

Tresouras – 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 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 de cooperação institucional entre o Município de Baião e a Freguesia 

de Loivos da Ribeira e Tresouras, para financiamento do Centro de Relação Comunitária de 

Tresouras. Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente explicou detalhadamente o conteúdo da 

proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de protocolo de cooperação institucional entre o Município de Baião e a Freguesia de 

Viariz,  para financiamento do Centro de Relação Comunitária de Viariz – 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 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 de protocolo de cooperação institucional entre o Município de Baião e a Freguesia de 

Viariz,  para financiamento do Centro de Relação Comunitária de Viariz. Sobre este assunto, o Senhor 

Vice-Presidente explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos 

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil e o Estagiário José Pedro Miguel Sousa Freixo – 

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 o acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Básica e Secundária de Vale de Ovil e o Estagiário José Pedro Miguel Sousa Freixo. Sobre este 

assunto, a Senhora Vereadora Anunciação Gouveia solicitou alguns esclarecimentos, nomeadamente 

sobre os critérios e a forma como estes estagiários são selecionados. O Senhor Vice-Presidente 

explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------- 

 

7. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – 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 e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com a Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de  Campelo e Ovil destinado à realização do 

Concurso Pecuário de Raça Arouquesa de Reixela / 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio à Junta de Freguesia 

de  Campelo e Ovil destinado à realização do Concurso Pecuário de Raça Arouquesa de Reixela / 

2018 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

9. Atribuição de Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria Madalena de 

Loivos da Ribeira – Proposta 

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

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

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Santa Maria Madalena de Loivos da Ribeira. ----------------------------------------- 

 

10. Minuta de acordo de parceria entre Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. e a Câmara 

Municipal de Baião com vista à realização do evento “Campeonato Mundial de F2 

Motonáutica 2018” – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e 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, 

dos presentes, aprovar a minuta de acordo de parceria entre Turismo do Porto e Norte de Portugal, 

E.R. e a Câmara Municipal de Baião com vista à realização do evento “Campeonato Mundial de F2 

Motonáutica 2018”. O Senhor Vice-Presidente da Câmara ausentou-se da sala, não tendo participado 

na votação deste assunto. Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara explicou 

detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------------------ 

 

11. Minuta de Protocolo de Geminação entre os Municípios de Baião e Cormeilles-en-Parisis – 

França – 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 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 minuta de protocolo de Geminação entre 

os Municípios de Baião e Cormeilles-en-Parisis – França. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Logocém – Gestaçô – 

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 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 a 

proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Logocém – Gestaçô.. ------------------ 

 

13. Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Pedregal, Freguesia de 

Santa Leocádia e Mesquinhata – 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 XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 
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certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Pedregal, Freguesia de Santa 

Leocádia e Mesquinhata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Processo do urbanismo com a designação P-CONSTPDM – 92/1998, datado de 23.04.1998 – 

Construção de um edifício destinado à habitação em que é requerente o Sr. Armando 

Monteiro dos Santos – Proposta 

 

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

Excelentíssimo Senhor  Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 o processo do 

urbanismo com a designação P-CONSTPDM – 92/1998, datado de 23.04.1998 – Construção de um 

edifício destinado à habitação em que é requerente o Sr. Armando Monteiro dos Santos. A Câmara 

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

 

15. Regulamento de Organização dos Serviços Municipais – Reformulação da Estrutura 

Orgânica – 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 o Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais – Reformulação da Estrutura Orgânica. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Abertura de concurso público para a concessão do direito de exploração do Posto de 

Turismo de Santa Marinha do Zêzere – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Turismo, 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 abertura de concurso 

público para a concessão do direito de exploração do Posto de Turismo de Santa Marinha do Zêzere. 

A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal.  ----------------------------------------- 

 

17. Ratificação, em cumprimento do nº 3 do artº 164º do C.P.A., da isenção do pagamento das 

taxas devidas por parte da “Associação de Modalidades Inovadoras do Gôve”, 

abreviadamente, também designada de “AMIGO”, decorrente do licenciamento da prova 

desportiva “Marão Trail Adventure” – Proposta 
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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 

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, aprovar a ratificação em cumprimento do nº 3 do 

artº 164º do C.P.A., da isenção do pagamento das taxas devidas por parte da “Associação de 

Modalidades Inovadoras do Gôve”, abreviadamente, também designada de “AMIGO”, decorrente do 

licenciamento da prova desportiva “Marão Trail Adventure”. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Revogação da deliberação da Reunião Ordinária de vinte e quatro de janeiro de dois mil e 

dezoito e venda de uma parcela de terreno, com a área de 838,25 m2, na Zona Industrial do 

Gôve, Freguesia do Gôve – 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 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 a 

revogação da deliberação da Reunião Ordinária de vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito e 

venda de uma parcela de terreno, com a área de 838,25 m2, na Zona Industrial do Gôve, Freguesia do 

Gôve. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------- 

 

19. Reconhecimento de interesse público municipal para efeitos de autorização na CRRA 

(Comissão Regional da Reserva Agrícola), face ao enquadramento previsto na alínea e) do 

artigo 30º do Regulamento do PDM de Baião relativamente às edificações pretendidas no 

âmbito do (Projeto Integrado de Exploração Turística), em que é requerente a empresa 

Cenário Mítico – Hotelaria e Exploração Turística, Lda. – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, 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 o 

Reconhecimento de interesse público municipal para efeitos de autorização na CRRA (Comissão 

Regional da Reserva Agrícola), face ao enquadramento previsto na alínea e) do artigo 30º do 

Regulamento do PDM de Baião relativamente às edificações pretendidas no âmbito do (Projeto 

Integrado de Exploração Turística), em que é requerente a empresa Cenário Mítico – Hotelaria e 

Exploração Turística, Lda.. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----- 
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20. Reconhecimento de interesse público municipal para efeitos de autorização na CRRA 

(Comissão Regional da Reserva Agrícola), face ao enquadramento previsto na alínea e) do 

artigo 30º do Regulamento do PDM de Baião relativamente às edificações pretendidas no 

âmbito do (Projeto Integrado de Exploração Turística), em que é requerente a empresa No 

Pimples, Lda. – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XX 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 

Reconhecimento de interesse público municipal para efeitos de autorização na CRRA (Comissão 

Regional da Reserva Agrícola), face ao enquadramento previsto na alínea e) do artigo 30º do 

Regulamento do PDM de Baião relativamente às edificações pretendidas no âmbito do (Projeto 

Integrado de Exploração Turística), em que é requerente a empresa No Pimples, Lda.. A Câmara mais 

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

 

21. Reconhecimento de interesse público municipal para efeitos de autorização na CRRA 

(Comissão Regional da Reserva Agrícola), face ao enquadramento previsto na alínea e) do 

artigo 30º do Regulamento do PDM de Baião relativamente às edificações inseridas em RAN, 

no âmbito do (Projeto Integrado de Exploração Turística), em que é requerente a AGAVI-

Associação para a Promoção da Gastronomia e Vinhos, Produtos Regionais e 

Biodiversidade  – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXI 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 

Reconhecimento de interesse público municipal para efeitos de autorização na CRRA (Comissão 

Regional da Reserva Agrícola), face ao enquadramento previsto na alínea e) do artigo 30º do 

Regulamento do PDM de Baião relativamente às edificações inseridas em RAN, no âmbito do (Projeto 

Integrado de Exploração Turística), em que é requerente a AGAVI-Associação para a Promoção da 

Gastronomia e Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. 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, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H00 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 
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