
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 07 da Reunião Ordinária de 27-03.2019 
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                                                                                                          1/10 

   
 
 

ATA     N.º 07 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 13 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. Não participaram na votação o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira e o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, por não terem estado presentes 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 Anabela Cardoso interveio para fazer referência à participação do Município de 

Baião na BTL/2019, dizendo que o balanço foi bastante positivo nas várias vertentes acentuando os 

resultados na parte comercial com os contactos efetuados pelo staff baionense. Realçou o dia 16 de 

março, (sábado), dia dedicado a Baião, onde não faltou a gastronomia típica, provas de vinho, 

animação teatral e promoção em vídeo do concelho. Acrescentou ainda, que a participação de Baião 

constituiu, uma vez mais, uma oportunidade para promover o potencial e a oferta turística do concelho 

junto de operadores e profissionais do mercado, bem como de turistas e visitantes, que cada vez mais 

procuram Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para fazer algumas referências breves, 

nomeadamente às Comemorações do Dia Internacional da Mulher, no passado dia 16 de março, no 

Pavilhão Multiusos, dizendo que foi seguido o modelo do ano passado, considerando-o consistente, 

bem aceite pela população e para continuar. Agradeceu a todos os que participaram e aos serviços 

que direta ou indiretamente se envolveram na realização deste espetáculo que já é uma referência em 

Baião. Referiu que este evento não é só a noite da festa, é também fruto de dois meses de trabalho 

que envolvem, escolas, IPSS’s, cursos de formação profissional, trabalhadores com direito e deveres 

de cidadãos, mulheres em particular, cujo epílogo, foi a realização do grandioso espetáculo. Referiu 

que, por de trás do espetáculo, há sempre muito esforço e dedicação, enaltecendo o trabalho 

realizado pela Liliana Castro e a sua equipa, pelos colaboradores do setor da logística da Autarquia, 

bem como pela empresa de som, Maiasom, os quais, com a sua envolvência e dedicação, 

contribuíram para o grande sucesso deste evento. Enalteceu também as comemorações do Dia do 

Município, realizadas no dia 16 de março, definindo-o como um dia memorável, saudou as 

intervenções proferidas na Sessão Solene da manhã, pelos Senhores, Secretário da Assembleia 

Municipal em representação do seu Presidente, Presidente da Câmara, Dr. António Lima pela sua 

brilhante apresentação e intervenção que justificou a escolha deste dia para comemorarmos o Dia do 

Município. Agradeceu ainda a presença dos Bombeiros Voluntários das duas Corporações do 

Concelho. Elogiou a forma elevada como decorreu a sessão da tarde, salientando como momento alto, 

as varias condecorações atribuídas, a apresentação do vídeo da região – Terras de Afetos, bem como 
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a atuação em simultâneo das duas bandas de Música do Concelho. Terminou fazendo ainda uma 

referência ao Dia da Floresta, celebrado em articulação com os Bombeiros Voluntários, a Câmara 

Municipal e os 3 Agrupamentos de Escolas, o qual, além de um dia dedicado à natureza, incluiu 

também a plantação de várias árvores. Destacou que esta iniciativa tem como objetivos gerais 

despertar a comunidade para a importância do respeito pela natureza e das áreas florestais na 

estabilidade do clima e na manutenção da qualidade de vida na Terra. Além disso, é uma forma de se 

sensibilizar a população para a preservação florestal, como pilar fundamental do ambiente, 

principalmente dos mais novos como responsáveis pelo futuro do planeta. ----------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou todos os presentes e interveio para, em 

representação dos Vereadores do PSD, apresentar dois votos à mesa. O primeiro, um Voto de 

Solidariedade e de Pesar, o qual expressa a sua solidariedade e pesar, para com o Povo 

Moçambicano e famílias portuguesas, em particular da província de Sofala, cidade da beira, que por 

força dos trágicos acontecimentos, causaram destruição total de bens e perda de centenas de vidas. O 

segundo, um voto de congratulação, com o reconhecimento prestado pelo Município de Baião a 

pessoas e entidades, em ato integrado nas Cerimónias Comemorativas do Dia do município, que 

decorreu no passado dia 23 de março. O PSD expressa assim a todos os homenageados, o seu 

contentamento e reconhecimento pela forma abnegada como têm contribuído para o conforto da 

nossa população e levar mais longe o nome de Baião. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente interveio novamente, para dizer que os Senhores Vereadores do PS se 

associam ao Voto de Solidariedade para com o Povo de Moçambique, pedindo permissão para que, 

apenas seja acrescentado, o excelente trabalho de ajuda desempenhado pelas entidades 

portuguesas, bem como, pelo Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José 

Luís Carneiro, sobretudo neste momento difícil para Moçambique. ------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia complementou as palavras do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, acrescentando que além do Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. 

José Luís Carneiro, pessoa que tem andado no terreno e tem feito um trabalho notável, assinala 

também o papel da Cruz Vermelha e todas as entidades envolvidas, pela forma abnegada como tem 

conduzido este processo de ajuda. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar fez referência à manifestação dos estudantes do passado dia 15, 

registando com agrado, o facto de mais de uma centena de estudantes baionenses se terem 

concentrado em frente à autarquia, para  fazerem ouvir a sua voz, em protesto contra as alterações 

climáticas. Mostrando assim que, quando dizemos que os jovens andam arredados da política e dos 

problemas da sociedade, afinal nem sempre é verdade, pois conseguiram passar a mensagem de que 

estão envolvidos na defesa de causas importantes, como é o ambiente. Referiu que o Senhor 
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Presidente da Câmara foi ao encontro dos jovens e convidou-os a subir, onde os ouviu em detalhe e 

com eles partilhou algumas das medidas da autarquia no que concerne ao ambiente. Terminou 

dizendo que os jovens saíram satisfeitos do encontro e expressaram ao Executivo Baionense a sua 

gratidão pela forma como foram ouvidos.  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a intervir, para em jeito de conclusão à intervenção do 

Senhor Vereador Henrique Gaspar, referir  que é muito importante esta preocupação dos jovens com 

as causas da defesa do ambiente, sublinhando  que, por vezes, querer trabalhar nesse sentido, nem 

sempre é fácil e deu como exemplo, uma atividade que o PSD desenvolveu à cerca de um ano, no 

qual se esforçou para não utilizar garrafas de plástico, correndo todos os estabelecimentos à procura 

de garrafas de vidro, para conseguir encontrar apenas uma garrafa de 1,5 L, num estabelecimento de 

Baião. Por isso, enfatizou a importância da realização de mais ações de sensibilização, para que 

sejam colmatadas estas falhas e não nos deparemos com obstáculos no combate a estas causas tão 

importantes como é o ambiente. Depois referiu-se ao lançamento do último vídeo promocional lançado 

pela Câmara, dizendo que há alguma crítica construtiva, mas também alguma destrutiva, 

nomeadamente a parte que diz respeito ao Concelho de Baião que em termos percentuais em relação 

aos Concelhos vizinhos, aparece muito pouco. Referiu que o PSD entende a mensagem politica, ao 

envolver os municípios vizinhos, pelo que, politicamente entendem e estão plenamente de acordo, na 

medida em que envolve Concelhos maiores e mais peso político que o nosso, e, a mensagem que 

passa é superior ao que passa só de Baião. Acrescentou que o território todo junto e com interesses 

comuns, tem uma força muito mais forte, passando a mensagem como um todo. Questionou o Senhor 

Presidente da Câmara, sobre quem pediu a realização deste vídeo, quanto custou e quem pagou. 

Depois referiu-se às Comemorações do Dia da Mulher, como um grande dia e um grande 

acontecimento, em que um conjunto de pessoas se envolveram para a realização deste evento. 

Apesar disso, a praça publica julga sempre o que se faz, no bom e no mau sentido, sendo que as 

pessoas especulam de quanto terá custado aos cofres do Município a realização de um espetáculo 

com alguma dimensão, para aquela que estamos habituados. Lembrou  que este tipo de situação não 

levanta qualquer tipo de suspeitas, no entanto, leva a que os munícipes queiram saber os custos 

destes eventos, para depois julgarem se estes valores não deveriam ser canalizados para outras 

atividades camarárias, como água e saneamento. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, no seguimento da intervenção do Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia, sobre as Comemorações do Dia Internacional da Mulher, voltou a intervir, para 

esclarecer que quanto ao custo do espetáculo, as contas ainda não estão encerradas e lembrou que, 

tal como ele não se deixa condicionar por comentários populistas, os Senhores Vereadores não se 

devem deixar condicionar por este tipo de observações ou insinuações de algumas pessoas, 

felizmente poucas, que sistematicamente usam a crítica destrutiva. Acrescentou ainda que a questão é 

decidirmos se Baião deve ou não comemorar esta data, à semelhança do que acontece por todo o 
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país nas mais diversas instituições e referiu que este Executivo não tem dúvidas de que, infelizmente, 

ainda faz todo o sentido comemorarmos esta data instituída pelas Nações Unidas em 1975, tanto mais 

que um dos assuntos da atualidade é o aumento do flagelo da violência doméstica com que se depara 

a nossa sociedade e ao qual a comunidade baionense não está imune. Referiu que esta 

comemoração vai muito para além do espetáculo, cujo objetivo fundamental é também fazer passar ao 

público a mensagem de que é preciso denunciar e acabar com as situações de violência e promover a 

igualdade de género e os direitos das pessoas. No sentido de responder mais concretamente ao 

Senhor Vereador, realçou que este é um espetáculo barato, porque é sempre muito mais barato 

prevenir que remediar e porque reúne, de forma solidária e gratuita, mais de 100 participantes de 

Baião, incluindo artistas de várias áreas e as Escolas de Dança do Concelho, mobilizando a reflexão e 

o debate do tema da violência nas escolas, nas IPSS’s, e nos cursos de formação profissional. Com 

certeza que um espetáculo que acolhe mil pessoas tem alguns custos, nomeadamente nas refeições 

servidas a todos os artistas, o pagamento à banda de música, à empresa de som e imagem e outras 

despesas indispensáveis à criação das condições necessárias para as brilhantes atuações dos 

artistas, destacando que em média, terá um custo aproximado de 3 euros por pessoa e no total 

rondará os quatro mil euros. Neste sentido, agradece que todos sejam porta-vozes desta informação, 

de modo a esclarecer os menos informados, nomeadamente aqueles que não sabem, por exemplo, 

que estes dinheiros do orçamento municipal não devem ser gastos no abastecimento de água e 

saneamento, porque este serviço não está nas atribuições da Câmara, mas sim nas Águas do Norte. -- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia voltou a intervir, dizendo que o que transmitiu se refere a uma 

critica construtiva e que precisamente, quando foi abordado, esclareceu que não é a  Câmara que tem  

responsabilidades ao nível da água e saneamento, mas sim, a empresa Águas do Norte, a quem 

compete essas atribuições..---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

fazendo algumas considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anabela 

Cardoso, sobre a participação do Município de Baião em mais uma edição da BTL, referiu que foi mais 

uma vez, uma oportunidade para promover o potencial e a oferta turística do concelho. Considerou 

que foi uma boa presença sob o chapéu da CIM-TS, espaço onde o  stand do Município de Baião 

esteve integrado  e numa  ampla área expositiva da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de 

Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção do Senhor Vereador Henrique Gaspar que abordou a manifestação dos 

jovens estudantes em protesto contra as alterações climáticas. Felicitou e elogiou a forma e o nível  

como estes estudantes se importaram e se mobilizarem por estes assuntos que dizem respeito a 

todos. Referiu que os convidou a subir até ao Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde os ouviu em 

detalhe e com eles partilhou algumas das medidas da autarquia no que concerne ao ambiente. 
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Mostrou-se muito agradado e satisfeito, por ver a motivação dos jovens para lutar pela 

sustentabilidade do nosso planeta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre as Comemorações do Dia da Mulher disse que já foi tudo dito, tendo-se tornado um evento de 

referencia para o Concelho e que as pessoas aderem sempre em massa, tornando-se qualquer 

espaço sempre pequeno para albergar tanta gente. No que respeita à iniciativa das Comemorações do 

Dia do Município, acrescentou que foi uma iniciativa que dignifica o nosso Município e a todos os 

Baionenses, estando, por isso, muito satisfeito pela forma como decorreu e correspondeu ao objetivo.- 

Quanto ao dia da Floresta, abordado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, referiu que é importante 

a realização destas atividades como forma de sensibilizar e educar a população escolar para a 

importância da floresta e contribuir para uma vida melhor e proteger o património que é de todos. Em 

relação ao Voto de Solidariedade e de Pesar para com o Povo de Moçambique, também se revê neste 

voto com as sugestões que lhe foram acrescentadas. ----------------------------------------------------------------- 

Sobre o vídeo promocional do Concelho, apresentado recentemente, disse que este não foi feito por 

acaso, o seu enfoque está definido e vem na linha da promoção estratégica do nosso território que tem 

ajudado muito a posicionar o Concelho de Baião. Neste vídeo, Baião aparece tal como os outros 

Municípios e por ser um dos vários Concelhos deste território e por isso, surge na linha de que todos 

juntos somos mais fortes. Nos devemos repisar isto, os vários vídeos não fundamentalmente voltados 

para os Baionenses, são fundamentalmente voltados para o Mundo. Disse que apesar de haver 

sempre pessoas que gostam e que não gostam, devemos ver o que o vídeo quer atingir, sendo que, 

nós ganhamos por estarmos associados a um conjunto de municípios que podem atrair pessoas aqui 

à volta. Sublinhou que este vídeo é uma forma de puxar por duas coisas fundamentais, uma é a de 

que todos juntos somos mais fortes,  a outra é a de aumentar o tempo de estadia dos turistas no nosso 

território, conseguindo isto, permite-nos antever pontos de visitação estruturada, sendo que as 

pessoas que nos visitam, voltam uma segunda vez, porque temos outros pontos de visita. Acrescentou 

ainda, que este vídeo puxa por uma outra coisa implícita, que são os afetos, o melhor da nossa região, 

a nossa hospitalidade e que dentro em breve sairá um outro vídeo que será a síntese de todos, 

designada de “Baião Vida Natural”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

No que se refere às Comemorações do Dia da Mulher, disse que se espetáculo custasse o dobro, com 

certeza que  deveria ser feito na mesma, pois é uma manifestação de disponibilidade de muitos para 

fazer este grandioso espetáculo para o Concelho, que só peca por não termos um local capaz de 

acomodar  um maior numero de pessoas sentadas. Quanto às críticas, cabe aos Membros desta 

Câmara ajudar a esclarecer estas questões, na medida em que têm uma responsabilidade muito 

grande, quando são abordados com estas situações, alertando, por isso, que devemos ser muito 

cautelosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: Meditar contra a depressão, no dia 5 de abril (sexta feira), entre as 18H00 e 
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as 19H00, na Biblioteca Municipal de Baião, iniciativa que se insere no projeto “Ler com (c) alma”, 

destinada ao público em geral; e, a III Mostra do Peixe do Rio,  de 29 a 31 de março (sexta, sábado e 

domingo), em Aregos, Santa Cruz do Douro, destinado ao público em geral, organizada pela União de 

freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, com o apoio da Câmara Municipal de 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal ao Partido Socialista de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização 

do Auditório Municipal ao Partido Socialista de Baião. ----------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência de utilização do Auditório dos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa 

Marinha do Zêzere ao Partido Socialista de Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, 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, a cedência de utilização do 

Auditório dos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere ao Partido Socialista 

de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Proposta de alienação, em hasta pública do terreno situado no Lugar do Ingilde, Freguesia 

de Campelo e Ovil, Concelho de Baião – 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 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 

proposta de alienação, em hasta pública do terreno situado no Lugar do Ingilde, Freguesia de 

Campelo e Ovil, Concelho de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Constituição do direito de superfície sobre o edifício da Escola EB1 de Porto Ferrado, pelo 

prazo de 25 anos, a favor do Centro Social de Santa Cruz do Douro destinado à instalação 

dos Órgãos Sociais, serviços administrativos e equipa técnica de acompanhamento da 

medida “Rendimento Social de Inserção” – Proposta 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 constituição do direito 

de superfície sobre o edifício da Escola EB1 de Porto Ferrado, pelo prazo de 25 anos, a favor do 

Centro Social de Santa Cruz do Douro destinado à instalação dos Órgãos Sociais, serviços 

administrativos e equipa técnica de acompanhamento da medida “Rendimento Social de Inserção”. A 

Câmara mais deliberou submeter o assunto á Assembleia Municipal. --------------------------------------------- 

 

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

Frende para funcionamento do Centro de Relação Comunitária de Frende – Proposta 

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

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

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

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

aprovar a minuta de protocolo de cooperação institucional ente o Município  de Baião e a Freguesia de 

Frende para funcionamento do Centro de Relação Comunitária de Frende. A Câmara mais deliberou 

submeter o assunto á Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Abertura de procedimento de organização de candidaturas ao cargo de Juiz Social – D.L. Nº 

156/78, de 30 de Junho – 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 abertura de procedimento de organização de candidaturas ao cargo de Juiz Social, ao 

abrigo do Decreto-Lei Nº 156/78, de 30 de Junho. ---------------------------------------------------------------------- 

 

7. Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado – Reserva de Recrutamento – 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 procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado – Reserva de 

Recrutamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Atribuição de apoio às Juntas de Freguesia que participaram no Desfile de Carnaval 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  

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio às Juntas de 

Freguesia que participaram no Desfile de Carnaval de 2019 e submeter o assunto à Assembleia 

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

 

9. Transferência de competências para os Municípios – Lei Nº 50/2018,16 de Agosto – 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, em relação ao ponto 1 da proposta, colocou  à votação a aceitação ou não da 

transferência das competências previstas nos seguintes  Decretos-Lei: ------------------------------------------ 

Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro – concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos,  a Câmara 

deliberou, por maioria, com cinco votos a favor dos Senhores Vereadores do PS e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores do PSD, aceitar a transferência das competências constantes do presente 

Diploma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro – concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da educação, Câmara deliberou, por unanimidade,  aceitar a transferência das 

competências constantes do presente Diploma. ------------------------------------------------------------------------- 

Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro – concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da cultura,  a Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor dos 

Senhores Vereadores do PS e dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aceitar a 

transferência das competências constantes do presente Diploma. ------------------------------------------------- 

Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro – concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da saúde,  a Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor dos 

Senhores Vereadores do PS e dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aceitar a 

transferência das competências constantes do presente Diploma. -------------------------------------------------

Em relação ao ponto 2 da proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a presente 

proposta à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos das disposições constantes dos referidos 

diplomas.--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Sobre este assunto os Senhores Vereadores do PSD apresentaram declaração de voto, a qual faz 

parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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,  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


