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ATA N.º 17 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Aos doze dias do mês de setembro 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

Ausências: Senhor Vereador, Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, por motivos de saúde,  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 22 de agosto 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. Não participou na votação a Senhora Vereadora Maria da Anunciação Coutinho 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 17  da Reunião Ordinária de 12.09.2018 
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                                                                                                          2/12 

Gonçalves Gouveia, por não ter estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do 

CPA e n.º 5, do artigo 11.º do Regimento. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia iniciou a sua intervenção cumprimentando todos os 

presentes. Depois  referiu-se com agrado ao sucesso da III Edição da Feira dos Vinhos Verde e das 

Tasquinhas, como mais uma oportunidade para a promoção dos nossos vinhos e como forma destes 

chegarem cada vez mais longe. Deixou a sugestão para se pensar em poder realizar iniciativas deste 

género nas outras Freguesias do Concelho. Referiu-se ainda ao inicio das obras de requalificação do 

Centro de Eiriz e questionou qual o tipo de intervenção que será feita. Terminou sugerindo a colocação 

de um pilhão na zona de Eiriz, no âmbito da intervenção de requalificação, como forma de sensibilizar 

as populações, sobretudo as camadas mais jovens para a sustentabilidade do planeta. -------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara fez referência às Festas Concelhias e de S. Bartolomeu 

realizadas recentemente, dizendo que foram para a esmagadora maioria das pessoas mais um grande 

sucesso. Deixou palavras de reconhecimento e agradecimento à Associação de Trabalhadores da 

Câmara e à Comissão de Festas pelo trabalho realizado. Referiu também, que normalmente ao 

sucesso destes eventos estão associados outros fatores menos agradáveis, sobretudo para os 

moradores do Centro da Vila, por vezes perturbados com a questão do barulho, mas também é 

evidente que é preciso compreender que não é possível termos grandes festas sem alguns incómodos 

que dai advêm. Ainda em relação às festas, referiu o facto de não ter havido fogo de artifício, 

salientando que a Câmara Municipal tem tido uma postura muito exigente e rigorosa do ponto de vista 

legal nesta área, apesar de assistirmos a situações em Concelhos vizinhos onde fazem o lançamento 

de fogo de artifício. Alertou que a postura adotada pelo município de Baião resulta da decisão que 

envolve outras entidades com responsabilidade na matéria, nomeadamente os Bombeiros, a GNR e 

Proteção Civil e sugeriu que se fizesse um esforço de análise e conciliação destas decisões com os 

municípios vizinhos, sem deixar de sermos rigorosos e cumpridores da Lei. Fez ainda referência ao 

Passeio Sénior realizado nos dias 4 e 5 de setembro, o qual envolveu mais de 1300 pessoas e 

constituiu um êxito, tendo proporcionado momentos de convívio, de alegria e até de encontro entre 

pessoas de várias freguesias do concelho que só se veêm neste tipo de iniciativas. Agradeceu e 

reconheceu o empenhamento de todos os que se envolveram na organização deste evento, 

nomeadamente aos funcionários da autarquia pela sua competência na preparação e logística, bem 

como aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e a todos os que se associaram. Por fim 

referiu-se à abertura do próximo ano escolar, no dia 13 de setembro, que decorrerá no Agrupamento 

de Escolas de Vale de Ovil, salientando que este é uma assunto que está na ordem do dia para que 

tudo esteja pronto nas várias escolas e jardins de infância para acolherem os alunos e as crianças nas 
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melhores condições, envolvendo os transportes escolares, as refeições escolares mas, também, a 

colocação de professores e assistentes operacionais. Assegurou que no que depende da Câmara, 

tudo está a ser feito, em articulação com os senhores diretores dos agrupamentos, para que as 

escolas possam receber os alunos nas melhores condições. -------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso, usou da palavra para fazer referência ao Programa de 

Televisão que está a ser emitido, hoje na RTP 1, que além de ser uma ótima oportunidade para  

promover os nossos produtos e o nosso território,  coincide também com  a realização do Campeonato 

do Mundo de Motonáutica F2, nos dias 15 e 16 de setembro, na Albufeira da Pala, contribuindo desta 

forma para  projetar Baião para os quatro cantos do mundo. Referiu ainda o lançamento de mais um 

vídeo promocional do Concelho, designado de “Baião – Terra Milenar”, o qual já ultrapassou as 77 mil 

visualizações. Destacou a realização do Rali Amarante Baião, este ano com uma novidade,   “sobe” ao 

Campeonato de Portugal de Ralis, a principal competição nacional de automobilismo de estrada e por 

isso, a sua estreia em pisos de asfalto. Por fim referiu a realização do lanche de encerramento do 

programa de voluntariado jovem para a natureza e florestas e a entrega de diplomas de participação e 

formação, pelas 17H00 do dia 22 de Setembro, na Casa da Juventude de Chavães.------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou os presentes e congratulou-se com o sucesso que foi a  

III Edição da Feira dos Vinhos Verdes e das Tasquinhas, de Santa Marinha do Zêzere, salientando 

que este evento é uma aposta ganha, confirmada pelo numero de pessoas que aderiram a esta 

iniciativa. Deu os parabéns à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, por mais este sucesso, 

salientando a disponibilidade da Câmara  no apoio a este tipo de iniciativas, cujo objetivo é sempre a 

promoção dos nossos produtos e desta forma contribuir para a dinamização da economia local. 

Felicitou ainda  todos os intervenientes, nomeadamente os produtores de vinho que apresentaram 

vinhos de excelente qualidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar, referiu-se também à Feira dos Vinhos Verdes e das Tasquinhas, 

de Santa Marinha do Zêzere, fazendo suas as palavras do Senhor Vereador José Lima. Acrescentou 

que se tem vindo assistir a uma evolução significativa de ano para ano. Sugeriu que para a próxima 

edição se prolongasse o tempo de animação e se aumentasse a tenda, de forma a ser possível a 

colocação de mais mesas, mais tasquinhas, e assim poder dar resposta ao número de pessoas que 

visita esta feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

em relação à Feira dos Vinhos Verde e das Tasquinhas, de Santa Marinha do Zêzere, assunto 

abordados por três dos Senhores Vereadores presentes, concordou com tudo o que foi referido sobre 

o evento e que todos devemos estar satisfeitos pelo sucesso que foi mais uma vez, esta iniciativa. 

Relativamente à questão abordada pela Senhora Vereadora Anunciação Gouveia sobre o pondo da 
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situação das obras de requalificação da zona de Eiriz, disse que as mesmas estão a andar a bom 

ritmo, e que, caso queria saber mais pormenores, no fim da reunião poderá consultar o processo. 

Quanto à colocação de um pilhão na zona de Eiriz, considerou uma boa ideia e que a mesma será tida 

em conta, se for possível a sua colocação, uma vez que não sabe se estes equipamentos só poderão 

ser colocados em espaços interiores. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente às Festas Concelhias, assunto abordado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

disse que todos estamos de acordo de que, porque as festas foram efetivamente um sucesso, tendo o 

tempo também ajudado. No que respeita à questão do lançamento do fogo de artifício, o Município 

apenas cumpriu as orientações emanadas pelas entidades competentes. Disse que a comparação do 

comportamento de alguns Concelhos vizinhos, não pode ser feita de animo leve, uma vez que, as 

orientações enviadas pelos serviços centrais de proteção civil, são feitas ao nível do distrito e do 

concelho, e, por vezes, há Concelhos vizinhos que não pertencem ao mesmo distrito, e por isso, não 

estão no mesmo nível de alerta, exemplificando o caso dos Concelhos de Baião e Resende. Sublinhou 

que o papel dos Municípios é o de informar e alertar com base nas orientações e recomendações, 

depois, a decisão de impedir ou não o lançamento do fogo de artifício é da responsabilidade das 

Comissões de Festas. Referiu que o Passeio Sénior correu muito bem e que os idosos que 

participaram ficaram muito agradados, quer pelos locais visitados, quer pelos momentos de convívio 

de divertimento proporcionados. Quanto à abertura do novo ano letivo, disse que espera que tudo 

corra bem, uma vez que está tudo acautelado, o que é ótimo, para que não aconteça qualquer 

percalço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso sobre o programa da RTP 1, 

quando disse que estava a correr muito bem, concorda porque teve oportunidade de presenciar isso 

mesmo, quando teve o seu tempo e intervenção, por volta do meio dia. Acrescentou que este 

programa é mais uma oportunidade de divulgação de Baião pela positiva, o que é muito bom para o 

Concelho. Concordou também que o lançamento do último vídeo promocional do Concelho, Baião - 

Terra Milenar, está a contribuir para a promoção do nosso território, pelo elevado número de 

visualizações verificadas até ao momento. Sublinhou outro evento de promoção do nosso território, 

que  é o Rali Amarante-Baião e que  subiu ao Campeonato de Portugal de Ralis, subida  há muito 

desejada e merecida e  muito importante para os dois Municípios.  Disse que preferia que a prova 

fosse disputada nos magníficos pisos de terra que a região possui, os mesmos pisos que já foram 

classificativas do Rali de Portugal, mas que derivado a esta subida irá ter a sua estreia em pisos de 

asfalto. Acrescentou ainda que este Rali é muito importante para o Concelho, que agora organizado 

em parceria com os dois Municípios ganhou ainda mais notoriedade, e que se espera no futuro, outros 

Municípios que se possam vir a juntar à prova. -------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito às intervenções dos Senhores Vereadores José Lima e Henrique Gaspar sobre a 

Feira dos Vinhos Verdes e das Tasquinhas, de Santa Marinha do Zêzere, como já havia referido, disse 

que é uma iniciativa que tem vindo a evoluir de edição para edição, pelo que a Câmara continuará a 

apoiar este evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara referiu ainda,  que a visita da delegação do Município de Baião à 

Cidade Francesa,  Cormeilles-en-Parisis no âmbito do processo de geminação entre os dois 

Municípios, foi um sucesso. A delegação foi muito bem recebida, sempre muito acompanhada e com 

tudo muito bem organizado, tendo culminado com o ponto alto da assinatura do acordo de geminação. 

Destacou o vídeo promocional de Baião que foi apresentado naquela cidade para um melhor 

conhecimento das terras de Baião e o que de melhor tem para oferecer, tendo o mesmo, sido muito 

bem acolhido e com admiração. Disse ainda que esta geminação continuará com o desenvolvimento 

de ações em várias áreas entre os dois Municípios. -------------------------------------------------------------------- 

 

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

iniciativas e eventos  organizados diretamente pela Autarquia e em parceria com outras entidades, que 

se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: a Abertura do ano letivo, no dia 13 de setembro 

(quinta feira, durante todo dia),  organizado pela  Câmara Municipal de Baião em cooperação com os 

três  agrupamentos de escolas do  Concelho. A cerimónia de abertura será  na Escola Básica e 

Secundária de Baião e terá momentos que vão desde palestras a um passeio para pessoal docente e 

não docente, tendo ainda três oradores convidados,  Valdemar Castro Almeida, José Matias Alves e 

Helena Cristina da Rocha. Outros eventos com apoio da autarquia organizados em parceria: 

Comemorações do 20º aniversário da CECAJUVI, no dia 15 de setembro (sábado), pelas 21H00, no 

Centro Cívico de Santa Leocádia, com  o desfile intergeracional de vestidos de noiva  do século XX,  

organizado pela CECAJUVI  com o apoio da Câmara Municipal; Campeonato do Mundo de 

Motonáutica, nos dias 15 e 16 de setembro (sábado e domingo durante todo dia), na Albufeira da Pala, 

organizado pela Câmara Municipal de Baião em parceria com o Clube Náutico de Ribadouro em 

colaboração com a U.I.M. – União Internacional de Motonáutica, a Federação Portuguesa de 

Motonáutica, o Turismo de Portugal, a Turismo Porto e Norte de Portugal, a APDL e a União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro; Tresmarão, nos dias 15 e 16 de setembro (sábado e domingo 

durante todo o dia), com  partida, no sábado, dia 15, na Praça Heróis do Ultramar e termina em Baião, 

no dia 16, na Tasca do Valado,  organizado pela Trailway Adventure, com o apoio da autarquia; Raly 

Amarante Baiao, nos dias 21 e 22 de setembro (sexta à noite e sábado durante todo o dia), na sexta 

feira uma prova super especial em Amarante e no sábado o percurso é dividido entre Amarante e 

Baião. Este evento é uma organização do Clube Automóvel de Amarante em parceria com as 

autarquias de Amarante e Baião; o Passeio de 4L, no dia 29 de setembro (sábado, durante todo o dia),  

organizado pelo  Núcleo Norte de 4L e conta com o apoio da autarquia baionense; o Dia Mundial do 

Coração, no dia  30 de setembro (domingo, apenas de manhã), com início às 8H30 no Centro Hípico,  

organizado pela Câmara Municipal de Baião, cujo objetivo é incentivar a prática desportiva. --------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

– Conhecimento  

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 I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento.--- 

 

2. Empréstimo a longo prazo, até 2.000.000 Euros, para financiamento das obras resultantes 

das intempéries, reparação de estradas e projetos inscritos no Plano Plurianual de 

Investimentos com previsão de comparticipação de Fundos Comunitários – 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Acordo de parceria campanha de esterilização entre o Município de Baião e P. T. Serviços 

Veterinários Unipessoal, Lda. – 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 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, ratificar o acordo de parceria campanha de 

esterilização entre o Município de Baião e P. T. Serviços Veterinários Unipessoal, Lda. --------------------- 

 

4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Ecosimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil – 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 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 acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Ecosimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil. ------------------------------------------------- 

 

5. Minuta da terceira revisão ao contrato interadministrativo da gestão de transportes 

escolares com a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro (Ao abrigo do artigo 8º do 

Contrato Interadministrativo de delegação de Competências outorgado em 7.01/2014 – 

Proposta 
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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 terceira revisão ao contrato interadministrativo da gestão de transportes escolares com a 

União de Freguesias de Ancede e Ribadouro (Ao abrigo do artigo 8º do Contrato Interadministrativo de 

delegação de Competências outorgado em 7.01/2014. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à 

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

 

6. Atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio à Obra do Bem estar Rural de Baião (OBER) – 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 VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio à Obra do Bem estar Rural de Baião (OBER). ------------------------------------ 

 

8. Doação de Bens Móveis à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – 

Proposta  

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

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

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 doação de Bens Móveis à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. -------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano da  antiga Escola EB1 de 

Prieira, Freguesia de Teixeira e Teixeiró, Concelho de Baião  

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 a 
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homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano da antiga Escola EB1 de Prieira, 

Freguesia de Teixeira e Teixeiró, Concelho de Baião. ----------------------------------------------------------------- 

 

Pelas 16H00, a Senhora Vereadora Anabela Cardoso, ausentou-se da sala, por motivos de ter de 

participar no programa televisivo da RTP, em representação do Município de Baião, não podendo  

participar na discussão e votação dos assuntos seguintes. ---------------------------------------------------------- 

 

 

10. Loteamento Urbano – P-LotePDM-1/2001 / Entidade Abílio Jorge Monteiro & Silva Lda. / Local 

– Tijelinho – Campelo – Responsabilidade Civil Extracontratual da Câmara Municipal de 

Baião e consequente assunção da reparação dos danos e dos valores inerentes a após 

conclusão da execução das obras de urbanização, respetiva receção por parte da Comissão 

de Vistorias desta Câmara – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e do Urbanismo, 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 4 votos a favor 

e um voto contra da Senhora Vereadora do PSD, Anunciação Gouveia. A Câmara mais deliberou 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Anunciação 

Gouveia ficou de apresentar declaração de voto  ----------------------------------------------------------------------- 

 

11. Nomeação do Revisor Oficial de Contas do Município de Baião 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 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 dos presentes, aprovar a nomeação do Revisor 

Oficial de Contas do Município de Baião para o ano de 2018 e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Imposto Municipal sobre Imóveis – 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 

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 dos presentes, aprovar o Imposto Municipal sobre 

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

 

13. Participação variável no IRS – Ano de 2020 – 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 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 dos presentes, aprovar a participação variável no 

IRS para o Ano de 2020 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 

 

14. Abertura do procedimento por ajuste direto para a concessão da exploração do Bar da 

Piscina Municipal Descoberta de Ancede na sequência de nenhum candidato se ter 

apresentado no concurso público nº 02/2018 – 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 

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 dos presentes, ratificar a proposta e submeter o 

assunto a ratificação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da 

operação aprovada pelo programa operacional regional do Norte “Centro Cívico de Eiriz” – 

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 pedido de empréstimo a longo prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo programa operacional 

regional do Norte “Centro Cívico de Eiriz” e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------ 

 

16. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da 

operação aprovada pelo programa operacional regional do Norte “Circuito Pedonal da 

Albufeira da Pala” – 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 dos presentes, aprovar o Pedido de empréstimo a 

longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo programa 

operacional regional do Norte “Circuito Pedonal da Albufeira da Pala” e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da 

operação aprovada pelo programa operacional regional do Norte “Requalificação dos 

acessos pedonais na área envolvente ao Centro 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 

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 o pedido de empréstimo a 

longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo programa 

operacional regional do Norte “Requalificação dos acessos pedonais na área envolvente ao Centro de 

Santa Marinha do Zêzere” e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------- 

 

18. Pedido de empréstimo para financiamento em substituição de particulares das despesas 

com execução de redes secundárias de faixas de gestão de combustível – 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 

XVIII 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 o pedido de empréstimo 

para financiamento em substituição de particulares das despesas com execução de redes secundárias 

de faixas de gestão de combustível e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------- 

 

19. 3ª 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 

IXX 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 3ª Revisão ao orçamento 

para o ano de 2018 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

 

20. Fornecimento de combustível rodoviário, gasóleo e gasolina, em postos de abastecimento 

público – Autorização prévia da Assembleia Municipal para assunção do compromisso 

plurianual – 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 

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 dos presentes, aprovar o fornecimento de 

combustível rodoviário, gasóleo e gasolina, em postos de abastecimento público – Autorização prévia 

da Assembleia Municipal para assunção do compromisso plurianual e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-escolar (JI do 

Pranhô) e alunos do 1º Ciclo de Ensino Básico (Escola Básica de Campelo) – 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 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 dos 

presentes, aprovar o protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-

escolar (JI do Pranhô) e alunos do 1º Ciclo de Ensino Básico (Escola Básica de Campelo)  --------------- 

 

 

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, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 Horas. E para constar se lavrou a 

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

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

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 
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OS VEREADORES 

______________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

                A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


