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ATA     N.º 08 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2019 

 

 

Aos dez dias do mês de abril 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  

 

 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 08 da Reunião Ordinária de 10-04.2019 
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                                                                                                          2/10 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 27 de março 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para fazer referência a algumas atividades culturais 

realizadas recentemente, nomeadamente  a peça de teatro “Praça das Memórias”, encenada e 

produzida por elementos da Universidade Sénior do Marco de Canaveses, a qual proporcionou aos 

espetadores uma noite com momentos divertidos, que apesar de não ter muito público a assistir, os 

que estiveram apreciaram bastante. Uma outra atividade, que decorreu entre o dia 1 e 8 de abril, com 

um grupo de cerca de 50 finalistas do curso de Arquitetura e de Geografia da Universidade do Porto,  

participaram na Maratona de Projeto “O Espelho da Pala”, onde este grupo  de estudantes 

universitários foi desafiado a pensar e desenhar as margens da albufeira da Pala, abrangendo os 

territórios de Pala, Porto Manso e Mosteirô. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio para deixar o registo da visita do Senhor Primeiro 

Ministro, António Costa, a Baião, no passado dia 30 de março, salientando o facto do concelho ter sido 

escolhido para a cerimónia de apresentação do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos 

Transportes Públicos (PART) da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa. Sublinhou 

que esta medida vem de encontro à resolução dos problemas de mobilidade da comunidade, o que 

mostra a preocupação do governo e a sua determinação em colocar as pessoas em primeiro lugar. 

Salientou o trabalho realizado pela CPCJ de Baião, em articulação com o Pelouro dos Assuntos 

Sociais, no âmbito das comemorações do mês de abril como o Mês Internacional da Prevenção dos 

Maus Tratos na Infância, colocando cartazes e laços em vários edifícios públicos, bem como a 

realização de uma sessão que envolveu um conjunto de pessoas e entidades para debater esta 

problemática. Acrescentou ainda que, os objetivos da iniciativa visam despertar a consciência de todos 

os cidadãos para as suas responsabilidades na prevenção dos maus-tratos infantis e juvenis, 

promover a prática de uma parentalidade positiva nas famílias, sem recurso à violência física ou 

verbal, bem como, consciencializar as Crianças e Jovens para os seus Direitos e Deveres. --------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra para se referir a alguns assuntos, que estão 

a preocupar as pessoas, designadamente, a questão do SIRESP, abordada nos meios de 

comunicação, onde o Ministro responsável omitiu dados do relatório referente aos incêndios, bem 

como falhas escondidas, o que levou o Tribunal de Contas a não aprovar o Novo Plano do CIRESP.  

Referiu que este tipo de assunto não pode deixar o Ministro orgulhoso pelo trabalho efetuado, nem as 
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pessoas e entidades podem ficar descansadas, mediante um assunto de interesse nacional, tão 

preocupante para a segurança das pessoas. Lembrou ainda que o contrato com o CIRESP foi revisto 

quando o atual Primeiro Ministro, António Costa, era Ministro do Governo de Sócrates. Depois abordou 

também o problema das nomeações familiares no Governo, referindo que isto não é fazer política 

séria, nem desculpável pelo comportamento de governos anteriores, o que está em causa é a falta de 

ética e transparência e sobretudo falta de bom senso e que leva à desconfiança da forma como o País 

está a ser governado. Em relação à transferência de competências para as Autarquias, disse que, 

agora já se fala mais em regionalização do que concretamente em descentralização, e por isso, tem 

receio de que seja mais um processo conduzido de forma atalhoada, a que este governo nos habituou. 

A este respeito, questionou o Senhor Presidente se houve alguma evolução sobre a transferência de 

verbas quer na área da saúde, quer noutras que o Executivo viabilizou, alertando  que a área da saúde 

tem uma preocupação ainda mais acrescida, tendo em conta a forma como tem estado a funcionar o 

Sistema Nacional de Saúde, ao nível de falta de meios e recursos, deixando, por isso, um alerta à 

Câmara, para este processo e para as responsabilidades que dele advêm. Ainda ao nível da saúde, 

disse que é preciso ter em conta a génese do problema, que é, acabar com as bolsas de pobreza que 

ainda existem e apostar na prevenção, que é responsabilidade da classe política. Referiu-se também 

ao descontentamento da sociedade civil, pelas manifestações de rua e greves, devido  à excessiva 

carga fiscal, quando nos é apregoado, todos os dias, que as contas nunca estiveram tão saudáveis, 

situação que se deve a cativos e mais cativos, pelo que, defende uma diminuição da carga fiscal e  do 

excesso de cativações. Por fim, informou os Membros do Executivo que fez um pequeno comunicado, 

o qual foi tratado de uma forma política séria. Em relação à questão da CNE, disse que cada um trata 

o assunto como bem entende e alertou que estes problemas só estão a acontecer, porque o Primeiro 

Ministro, António Costa, criou situações que obrigaram aquela entidade a criar regras. ---------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima, interveio para felicitar a Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro e 

de São Tomé de Covelas, pela realização da iniciativa, III Mostra do Peixe do Rio, que decorreu de 29 

a 31 de marco, e de forma excelente. Em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis 

Correia, disse que até parece que está tudo mal, ao dizer que a descentralização já é mais um 

processo de regionalização, ainda bem que se trata apenas da sua perceção pessoal, porque o que se 

está a tratar é um processo de descentralização de competências e que a regionalização será um 

processo discutido a seu tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, pediu para completar a sua intervenção, dizendo que as 

medidas do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), irão com 

certeza mudar os nossos hábitos, apesar de causarem um maior impacto nos grandes centros 

urbanos, onde existe uma maior rede e diversidade de transportes públicos, mas também se vão 

traduzir na redução da despesa das famílias baionenses no acesso à mobilidade, dentro e para fora do 
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Concelho. Mostrou-se ainda, muito satisfeito, pelo facto de Baião ter sido o Concelho escolhido pelo 

Governo para dar estas boas notícias à Comunidade do Tâmega e Sousa. ------------------------------------- 

 

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

referiu que a realização da peça de teatro no Auditório Municipal, pela Universidade Sénior do Marco 

de Canaveses, foi mais um bom momento cultural e apelou a todos para participarem e divulgarem 

este tipo de eventos. Quanto ao grupo de finalistas do curso de Arquitetura e de Geografia da 

Universidade do Porto que participaram no Projeto “O Espelho da Pala”,  e que, culminou numa 

apresentação pública dos trabalhos realizados  onde os alunos apresentaram várias ideias e inúmeras 

soluções para a zona ribeirinha do concelho de Baião, acrescentou que, algumas destas ideias e 

soluções inovadoras, podem servir para uma futura reflexão do município. Deixou um agradecimento 

aos alunos e aos docentes pelo contributo deixado ao território e por terem ajudado a pensar em 

possíveis formas de projetar um dos locais turísticos de maior potencial do concelho. Relativamente à 

intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, disse que há coisas que dependem de nós e 

nestas devemos pronunciar-nos, já no que se refere às competências do Governo, como a questão do 

CIRESP, a diminuição da carga fiscal e outras, são temas de política nacional que não dependem das 

autarquias. No que se refere ao problema das nomeações de familiares, disse que é um problema que 

sempre existiu e ao qual está a ser dada demasiada importância, só porque é ano de eleições, 

considerando, por isso, um falso problema. Disse ainda, que não concebe que se faça uma 

deturpação da situação e que à falta de outros motivos, encontrem estas questões que colam bem aos 

olhos dos cidadãos. Sublinhou que os cargos de nomeação assentam na base da competência e 

confiança, pelo que considera estes lugares, como cargos de confiança politica. Quanto à questão da 

descentralização de competências, referiu que o PSD votou contra e que, independentemente, dessas 

competências, apenas podemos falar da educação, uma vez que o Município já detém a 

responsabilidade de dois agrupamentos de escolas. Na área da saúde, é preciso esperar para ver 

como corre o processo, e só depois, fazer uma avaliação, no que toca entre outros aspetos, a  

adequação das verbas. Sobre o processo da regionalização, referiu que a sua posição pessoal e já 

conhecida, é de ser favorável, esperando que esta descentralização que está agora a acontecer, seja 

uma antecâmara ao processo de regionalização. Em relação à denúncia que foi apresentada à CNE, 

no âmbito das Eleições Europeias, referiu que é um assunto normal, uma vez que estamos em período 

de eleitoral, e por isso, há mais greves e as pessoas com mais ou menos razões, tentam arranjar 

argumentos para este tipo de situações, agora, espera-se que seja feita a devida leitura e 

interpretação dos factos criados à volta de uma situação, que, não passou, de uma mera informação à 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, usou da palavra para dizer que em relação à questão das 

nomeações familiares, defende que deve haver pessoas competentes fora do ciclo familiar e lamenta 

que só agora, o Ministro se preocupe, com a importância de debater o problema e que o mesmo 
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precisa de ter regras. Ainda em relação à questão da descentralização das competências e, mais 

concretamente na área da educação referiu que tem aspetos positivos, no entanto, lembrou que há 

agrupamentos de escolas que não tem verbas para aquecer as escolas, pelo que deixa o alerta, para 

o problema do envelope financeiro, o qual fica aquém de todas as despesas. ---------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, voltou a intervir para acrescentar que o CIRESP é considerado 

um sistema seguro e dos melhores da Europa, não estando naturalmente isento de falhas quando 

sofre o impacto de situações extremas de catástrofe. Em relação à questão das nomeações familiares, 

tal como já foi referido, devemos deixar o tema para a disputa partidária nacional neste período pré-

eleitoral. É um problema que merece sempre reflexão democrática e serena, mas que não é novo, já 

vem mesmo do tempo da política do fascismo e atravessou todos os governos democráticos deste 

então, pelo que, considera que não se devem patrocinar ou acolher nos órgãos do Poder Local 

comentários e posições que assentam em demagogia eleitoralista e podem patrocinar o surgimento de 

perigosos populismos. Importa, por exemplo, refletirmos se os cidadãos de fora de Lisboa, quando 

chamados ao exercício de cargos políticos de alto nível, têm as mesmas condições dos residentes na 

capital para manterem o vínculo e apoio familiares. -------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, 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: o Mês da Hidroginástica, com vista à promoção do desporto e do bem-

estar, o Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião promove três sessões com entrada livre 

na Piscina Municipal Coberta nos dias 4, 11 e 18 de abril, a partir das 20H15; Mês da Prevenção contra os 

Maus Tratos na Infância e na Juventude de 1 a 30 de abril, a Campanha tem como principais objetivos promover 

os direitos das crianças, relações de proximidade, de afeto e uma parentalidade positiva entre pais e 

filhos e sensibilizar a comunidade em geral, para a importância da prevenção dos maus-tratos na 

infância e juventude (laços gigantes espalhados pelo concelho, cartazes, mupis e lançamento de 

balões a 30 de abril na Praça do Município); Atelier de Páscoa, na Biblioteca Municipal de Baião, no dia 

16 de abril, que propõe para as férias da Páscoa um divertido atelier, cuja iniciativa tem entrada livre, 

requer a inscrição e vai permitir o desenvolvimento de diversas atividades manuais; Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios,  celebrado a 18 de abril, data que visa promover os monumentos e sítios históricos 

e valorizar o património português, ao mesmo tempo que tenta alertar para a necessidade da sua 

conservação e proteção. A Câmara Municipal promove um passeio pedestre passando pelas 

emblemáticas aldeias de montanha de Almofrela e Aboboreira e por alguns dólmens da serra da 

Aboboreira, terminando no Centro Hípico de Baião proporcionando aos participantes um pequeno 

percurso a cavalo. Esta atividade é gratuita, sendo a sua participação sujeita a inscrição. Outros 

eventos com apoio da autarquia: Verdegar – evento promovido pelo Núcleo de Etnografia e Folclore 

da Universidade do Porto, que apresenta no próximo dia 13 de abril, no Auditório Municipal de Baião, o 

espetáculo temático “Verdegar”, com início às 21H30, o qual proporcionará uma noite dedicada à 
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etnografia e ao folclore português, com destaque para as tradições, as danças e os cantares da região 

do Douro Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2019 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 24-11-2018 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. Comissão Nacional de Eleições – Publicidade Institucional – Processo PE.P - PP/2019/110 – 

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. Cedência de utilização do Auditório Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião – 

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 cedência de utilização do Auditório 

Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião. ----------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de protocolo de cooperação e parceria entre o Município de Baião e NEFUP – Núcleo 

de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 e parceria entre o Município de Baião e NEFUP – Núcleo de Etnografia e Folclore da 

Universidade do Porto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Concessão da exploração do bar da Piscina Municipal Descoberta de Campelo (Lote I), do 

bar da Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do Zêzere (Lote II), , do bar da Piscina 

Municipal Descoberta de Ancede (Lote III) e bar do Parque de Lazer de Campelo (Lote IV) – 

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 revogação da decisão de contratar, uma vez que nenhum concorrente apresentou qualquer 

proposta ao presente concurso. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal.  

 

6. Declaração de Interesse Público Municipal do Projeto “Remodelação dos Espaços 

Expositivos do Mosteiro de Santo André de Ancede”, no âmbito do aviso Nº 003 / DOLMEN / 

10216 / 2019 – «Renovação de Aldeias» – 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 Declaração de Interesse Público Municipal do Projeto “Remodelação dos Espaços 

Expositivos do Mosteiro de Santo André de Ancede”, no âmbito do aviso Nº 003 / DOLMEN / 10216 / 

2019 – Renovação de Aldeias. A Câmara mais deliberou submeter o assunto  à Assembleia Municipal.  

 

7. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de taxas de operações 

urbanísticas à OBER e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------- 

 

8. Documentos de Prestação de Contas do 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  

VIII 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 cinco votos a favor dos Senhores Vereadores do PS 

e duas abstenções do Senhores Vereadores do PSD, aprovar os documentos de Prestação de Contas 

do ano de 2018 e submeter o assunto à Assembleia Municipal.  Sobre este assunto, os Senhores 

Vereadores do PSD ficaram de apresentar declaração de voto. --------------------------------------------------- 
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9. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício 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  

IX 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 cinco votos a favor dos Senhores Vereadores do PS 

e duas abstenções do Senhores Vereadores do PSD, aprovar  Aplicação do Resultado Líquido do 

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

 

10.  Minuta de declaração de responsabilidade do Órgão Executivo para efeitos do formalismo 

previsto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de declaração de 

responsabilidade do Órgão Executivo para efeitos do formalismo previsto no Estatuto dos Revisores 

Oficiais de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11.  2ª 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  

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 2ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 

2019 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

12.  Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana 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  

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 Operação de Reabilitação Urbana de 

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

 

13.  Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana de Eiriz/Valbom – 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 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Operação de Reabilitação Urbana de 

Eiriz/Valbom e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

 

14.  Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana de Mafômedes – 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  

XIVI 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 Operação de Reabilitação Urbana de 

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

 

15.  Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana 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  

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 Operação de Reabilitação Urbana da 

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

 

16.  Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana 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  

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 Operação de Reabilitação Urbana de 

Santa Marinha do Zêzere e 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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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.-------------- 
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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 _________________________________________ 


