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ATA

N.º 04

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e
Recursos Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa e Chefe da Divisão de Gestão Financeira e
de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. ------------------------------------------------------

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
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I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A ata da reunião ordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2019, 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 o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, 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 interveio para fazer referência a três pontos importantes, o
primeiro relacionado com a homenagem ao Senhor Presidente da Câmara ao receber a distinção de
Personalidade do Ano na 23ª Gala de Desporto, organizada pela Confederação do Desporto de
Portugal, a qual, em seu nome pessoal e em representação dos Senhores Vereadores do PSD se
congratulam. Referiu também congratular-se com atribuição do Prémio Ética Desportiva, que decorreu
no mesmo evento, ao baionense Ricardo Monteiro, jogador do Rio Ave e mais conhecido no mundo do
futebol como “Tarantini”. Louvou a iniciativa do Senhor Presidente da Câmara por conseguir a
deslocação dos Deputados da Assembleia da República eleitos pelo PS, bem como, pelo trabalho
desenvolvido pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, que envidou todos os esforços no sentido de
fazer deslocar a Baião, os Deputados do PSD, eleitos pelo Círculo do Porto e o Presidente da Distrital,
tornando possível uma reunião de trabalho, para debater a inclusão da ligação de Baião à Ponte da
Ermida, no PNI 2030. A Senhora Vereadora lamentou ainda o facto desta obra não ter sido
contemplada no Plano Nacional de Investimentos (2030). Por fim, destacou a vinda, mais uma vez,
dos jovens da Missão País a Baião e alertou para a sua importância, no sentido de estreitar as
relações sociais entre os jovens e seniores. ------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para fazer o convite a todos os Membros do
Executivo para a Inauguração do Núcleo de Arte Sacra Permanente, no dia 24 de fevereiro (domingo),
pelas 16H00, onde poderá ser apreciada a coleção doada ao Município de Baião por António Manuel
Miranda, a qual estará patente na Casa da Hospedaria e Casa dos Moços do Mosteiro de Santo André
de Ancede, edifício já reconstruído, cujo projeto foi da autoria do Arquiteto Siza Vieira. ---------------------

O Senhor Vice-Presidente da Câmara subscreveu todas as palavras proferidas pela Senhora
Vereadora Anunciação Gouveia sobre os prémios atribuídos na Gala da Desporto. Em relação à vinda
dos jovens ao nosso Concelho no âmbito da Missão País, salientou que à semelhança do ano anterior,
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correu tudo muito bem e destacou o final da missão que culminou com um momento alto, no passado
dia 9 de fevereiro, com a apresentação de uma peça de teatro que causou grande impacto na
comunidade, com “casa cheia” no Auditório Municipal. Terminou, fazendo o convite aos Membros do
Executivo para a cerimónia de entrega de Certificados dos Cursos Profissionais, organizada pelo
Pelouro da Formação, no dia 16 de fevereiro (sábado), pelas 15H00, no Auditório Municipal de Baião.-

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para solicitar algumas informações, nomeadamente,
sobre o ponto da situação em relação à adesão ao Programa Abem e se houve alguma evolução
sobre o assunto. A outra questão prende-se com facto de saber se o Executivo tem alguma posição
sobre o processo da Regionalização, tendo em conta que é um assunto que está em cima da mesa e
a avaliar como decorreu o processo da descentralização e transferência de competências para as
Autarquias, parece-lhe que está também a ser uma situação um pouco atrapalhada, daí o pedido de
informação, no sentido de ter uma perceção sobre a posição do Executivo acerca do assunto. Por fim
e em jeito de pergunta solicitou ao Senhor Presidente da Câmara informação sobre a proposta
apresentada pelos Senhores Vereadores do PSD para a criação de uma Comissão de Trabalho para a
dinamização das Festas Natalícias de 2019, se foram tomadas algumas diligências no sentido de
reunir as partes, chamando as entidades parceiras e delinear um programa mais complementar para
as Festas Natalícias deste ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o pedido de informação do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre a Abem, o Senhor VicePresidente da Câmara pediu para dar um esclarecimento sobre o Programa Abem, da Associação
Dignitude. Informou que a adesão implicava o pagamento de uma anuidade de 240 € por cada
farmácia aderente, acrescida de uma mensalidade de 3,40 €, o que logo à partida reduziu o número de
aderentes apenas a uma. Também a Câmara tinha que suportar um donativo de 100€ por cada
beneficiário. Por outro lado, o contacto com entidades aderentes, apontava para a necessidade de
repensar este modelo, pelo que, foi neste sentido que decidimos não entrar no programa e aguardar
mais feedback dos outros Municípios, uma vez que o Fundo Social de Baião apoia a comparticipação
na medicação crónica dos munícipes em situação de maior vulnerabilidade. Em relação ao processo
da regionalização, fala-se muito e há dados que apontam para uma taxa de 84% dos Municípios a
favor da regionalização, no entanto, o Senhor Primeiro Ministro já afirmou que o processo não
avançará nesta legislatura, sendo que, esta questão irá ser posta ao País, em princípio, na próxima
legislatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador José Lima destacou o sucesso que foi mais uma vez o 18.º Encontro Concelhio de
Cantadores de Janeiras em Ancede, no passado dia 26 de janeiro, com 18 grupos a participar e cerca
de 300 cantadores que se juntaram para provar que a tradição de cantar as janeiras se encontra bem
viva. Referiu que o evento durou noite dentro com muita música, muita alegria e boa disposição e
lembrou a importância da Autarquia apoiar a realização deste tipo de iniciativas, uma vez que é uma
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forma de preservar as tradições e são a prova viva de que a cultura, a identidade, a confraternização e
a amizade estão bem enraizadas em Baião. O Senhor Vereador aproveitou para saudar os Senhores
Vereadores do PSD pela forma como colaboraram na deslocação dos Senhores Deputados da
Assembleia da República do PSD, eleitos pelo círculo do Porto, para discutir a importância da ligação
e Baião à Ponte da Ermida, como forma de potenciar um maior desenvolvimento da Região. Disse que
foi muito positivo e causou um maior impacto, conseguir juntar um conjunto de pessoas e entidades
influentes imbuídas no mesmo objetivo, para discutir este assunto de extrema importância para o
desenvolvimento económico do nosso Concelho e da região. -------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
informou que a partir de agora os três Chefes de Divisão passarão a estar presentes nas reuniões de
Câmara. Aproveitou para dar conta de algumas alterações efetuadas recentemente na estrutura
orgânica do Município, nomeadamente a designação de dois Chefes de Divisão, nas Divisões de
Gestão Administrativa e Recursos Humanos, e de, Gestão Financeira e Controlo Orçamental,
ocupados pelos Senhores, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo e Dr. José Agostinho Pereira Rangel,
respetivamente, a qual decorreu através de concurso público. Abordou ainda outras alterações aos
Gabinetes de Apoio ao Presidente e à Vereação, como a nomeação de um novo Adjunto – Prof. Rui
Mendes -, ocupando o lugar deixado em aberto pela transição do Ex-Adjunto para Chefe de Divisão,
perspetivando-se a existência de um outro Adjunto ainda este ano; bem como a passagem da Eng.ª
Dora Pinto para o Gabinete de Apoio à Vereação, passando a colaboradora Ana Mota a ocupar as
suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, o Senhor Presidente da
Câmara agradeceu a sua congratulação pelos prémios atribuídos na Gala do Desporto, considerando
que é sempre importante este reconhecimento. Quanto ao prémio que lhe foi atribuído, enquanto
Presidente da Câmara, disse que o prémio é para Baião e que é com muita humildade e serenidade
que recebe esta homenagem como reconhecimento do trabalho realizado na área do desporto e mais
concretamente com a realização da Prova de Motonáutica. Contudo, referiu que não nos devemos
deslumbrar, mas sim, sentir-nos reconhecidos e todos muito satisfeitos. E concluiu, que o mesmo
empenho e mérito hoje aqui reconhecido, é o mesmo que foi posto aquando das negociações para o
Rali de Portugal. Somos os mesmos, trabalhamos arduamente da mesma maneira, mas nem sempre
as condições em cima da mesa nos permitem assumir determinados compromissos. Temos que
salvaguardar, sempre, o interesse público. Quanto à reunião sobre a ligação de Baião à Ponte da
Ermida com os Deputados do PSD, disse que correu muito bem e agradeceu o empenho dos
Senhores Vereadores do PSD nesta causa tão importante para o desenvolvimento do Concelho de
Baião e para a Região. Sobre a Missão País disse que foi mais uma iniciativa com sucesso, conduzida
pelo Senhor Vice-Presidente e pelo pelouro que tutela, a qual se tem verificado como uma grande
mais valia para a nossa comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 04 da Reunião Ordinária de 13-02.2019
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Em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, sobre a proposta de criação de
uma Comissão de Trabalho para a dinamização das Festas Natalícias de 2019, o Senhor Presidente
da Câmara disse que a mesma foi encaminhada para o Presidente da Associação de Trabalhadores
da Câmara Municipal de Baião, Senhor Armando Pinho, que a seu tempo, marcará uma reunião com
as entidades intervenientes para delinear e programar as respetivas festividades. Sobre o processo de
regionalização disse que o Executivo ainda não se pronunciou, uma vez que o mesmo ainda não está
em cima da mesa, e tal como o Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu, não será para avançar
ainda nesta legislatura. Acrescentou que apesar de ser um adepto da regionalização, quer ver a
descentralização de competências como uma espécie de antecâmara da regionalização, e não um
obstáculo para que não avance. Além disso, considera que é um assunto de grande importância para
o País, e por isso deve ser esclarecido e discutido com tempo e com serenidade, e nunca em ano de
eleições,

nomeadamente

legislativas,

evitando-se

populismos,

demagogias,

e

eventuais

aproveitamentos partidários. Espera, por isso, que não seja um processo desenvolvido à pressa. -------

Sobre o assunto do Encontro de Cantadores de Janeiras, referido pelo Senhor Vereador José Lima, o
Senhor Presidente da Câmara disse que este género de eventos, será para continuar, como forma de
não deixar preservar as nossas raízes e tradições, além de criar momentos de confraternização e a
amizade entre os grupos participantes e as pessoas que assistem e apreciam este encontro. -------------

No final, o Senhor Presidente da Câmara informou e convidou todos os Membros do Executivo para as
iniciativas e eventos de organização direta e indireta da Autarquia, que decorrerão nas próximas
semanas, nomeadamente: a Sessão Pública de Esclarecimento do Plano de Regeneração Urbana do
Município de Baião, no dia 16 de fevereiro (sábado), pelas 10H00, no Auditório Municipal de Baião, no
âmbito da discussão pública do Plano de Ação de Reabilitação Urbana do Município de Baião; a
cerimónia de entrega de Certificados dos Cursos Profissionais, promovida pelo Pelouro da Formação,
no dia 16 de fevereiro (sábado), pelas 15H00, no Auditório Municipal de Baião, onde cerca de 450
diplomas serão entregues a 360 pessoas; a Inauguração do Núcleo de Arte Sacra – Exposição
António Miranda, no dia 24 de fevereiro (domingo), pelas 16H00, na Casa da Hospedaria e Casa dos
Moços do Mosteiro de Santo André de Ancede, onde ficará exposta uma coleção doada ao Município
pelo Dr. António Miranda; o Festival Aquático Aqua Baião, no dia 27 de fevereiro (quarta feira): das
17H30 às 21H00 na Piscina Municipal Coberta de Baião, onde decorrerão várias atividades gratuitas
em água (jogos e aulas). Referiu ainda um outro evento para o qual a Câmara foi convidada: a
Tradicional Desmancha do Porco na Casa do Lavrador, no dia 16 de fevereiro (sábado), pelas 19H00,
como forma de preservar este tipo de tradição. --------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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1. 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
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 à Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Minuta de adenda ao Contrato de Prestação de Serviços – Posto de Correios de Ancede,
9902951 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Sociedade da Informação, a qual se dá por
integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se
certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta de adenda ao Contrato de Prestação de Serviços do Posto de Correios de Ancede, 9902951.---

3. Minuta de protocolo de delegação de execução de investimentos de expansão do Sistema de
Águas da Região do Noroeste para Consumo Público e de Saneamento de Águas Residuais
Urbanas entre o Município de Baião e Águas do Norte, S.A. – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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 protocolo de
delegação de execução de investimentos de expansão do Sistema de Águas da Região do Noroeste
para Consumo Público e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas entre o Município de Baião e
Águas do Norte, S.A.. Sobre este assunto o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia solicitou alguns
esclarecimentos. O Senhor Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos solicitados. --------

4. Atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do
Plano Anual para 2018/2019 – 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
atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das atividades do Plano
Anual para 2018/2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – 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 V à presente qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
VII à presente ata 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 Santa
Marinha do Zêzere pela ocupação de espaços na feira por Feirantes residentes no Município. A
Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------

6. Atribuição de apoio (financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da
12ª Edição da Feira de Stock Off, nos dias 08,09 e 10 de março de 2019 – 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 dos presentes,
aprovar a atribuição de apoio (financeiro e logístico) à Associação Empresarial de Baião no âmbito da
12ª Edição da Feira de Stock Off, nos dias 08,09 e 10 de março de 2019. O Senhor Vereador Miguel
Dinis Correia ausentou-se da sala e não participou na votação deste assunto, por ser familiar directo
da Presidente da Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------------------------7. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Moto Clube Baionense –
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.
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-programa de desenvolvimento desportivo
com o Moto Clube Baionense. 8. Proposta de cedência de bens móveis à União de Freguesias de Ancede e Ribadouro –
Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
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 proposta de proposta de cedência de
bens móveis à União de Freguesias de Ancede e Ribadouro. A Câmara mais deliberou submeter o
assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia solicitou

Ata N.º 04 da Reunião Ordinária de 13-02.2019
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

7/11

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara
alguns esclarecimentos. O Senhor Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos
solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Baião – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Juventude, 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 alteração ao
Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Baião e submeter o assunto à Assembleia
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Atribuição aos Titulares de Cargos Dirigentes Intermédios de 2ª Grau (Chefes de Divisão),
de despesas de representação nos termos do artigo 24º da Lei Nº 49/2012, de 29 de Agosto –
Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e 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 unanimidade, aprovar a atribuição aos
Titulares de Cargos Dirigentes Intermédios de 2ª Grau (Chefes de Divisão), de despesas de
representação nos termos do artigo 24º da Lei Nº 49/2012, de 29 de Agosto. A Câmara mais deliberou
submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------

11. Abertura de Concurso Público para 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; e, do Parque de Lazer 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 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 abertura de Concurso Público para
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; e, do Parque de Lazer de Campelo – Lote IV. A Câmara mais deliberou submeter o
assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------12. Norma de Controlo Interno – 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
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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 Norma de Controlo Interno e submeter o
assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------13. 1ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2019 – 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 a 1ª Revisão ao Orçamento para o Ano de
2019 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------

14. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional do Norte “Reabilitação do Edifício da Escola da
Avenida” – Revogação – 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, revogar a proposta de pedido de empréstimo a
longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa
Operacional do Norte “Reabilitação do Edifício da Escola da Avenida”, deliberada na Reunião
Ordinária de 27 de Dezembro de 2018. Sobre este assunto o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia
solicitou alguns esclarecimentos. O Senhor Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos
solicitados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional do Norte “Reabilitação do Edifício da Escola da
Avenida” – 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 proposta de pedido de empréstimo a
longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa
Operacional do Norte “Reabilitação do Edifício da Escola da Avenida”. A Câmara mais deliberou
submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------

16. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional do Norte “Eficiência Energética na Iluminação
Pública do Concelho de Baião – 2ª Fase” – 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
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 proposta de pedido de empréstimo a
longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa
Operacional do Norte “Eficiência Energética na Iluminação Pública do Concelho de Baião – 2ª Fase”. A
Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------

17. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional do Norte “Implementação de Medidas de
Eficiência Energética no Bairro Francisco Sá Carneiro – Habitações 10, 15 e 21” – 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, aprovar a proposta de pedido de empréstimo a
longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa
Operacional do Norte “Implementação de Medidas de Eficiência Energética no Bairro Francisco Sá
Carneiro – Habitações 10, 15 e 21”. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

18. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da
operação aprovada pelo Programa Operacional do Norte “Reconstrução e Alteração de Edifício
Municipal (Biblioteca/Museu)” – 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, aprovar a proposta de Pedido de empréstimo a
longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa
Operacional do Norte “Reconstrução e Alteração de Edifício Municipal (Biblioteca/Museu)”. A Câmara
mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------

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) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 04 da Reunião Ordinária de 13-02.2019
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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,
_____________________________________________

OS VEREADORES,
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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