CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 21

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2019
Aos nove dias do mês de outubro 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 23 de setembro 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 os Senhores Presidente da Câmara e Vereador Henrique
Gaspar Ribeiro, 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

O Senhor Presidente da Câmara comunicou aos Senhores Vereadores, de que havia necessidade de
adiar a próxima Reunião de Câmara, de 23 para 30 de Outubro. Todos os Senhores Vereadores
concordaram que a reunião fosse adiada para o dia 30 de Outubro à mesma hora, tendo o Senhor
Presidente da Câmara agradecido a disponibilidade de todos os Senhores Vereadores. --------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os presentes e interveio para felicitar o
Povo de Baião, pela forma cívica como o último ato eleitoral decorreu. Disse que face aos resultados
obtidos e face à queda da votação dos partidos do poder, a abstenção foi a grande vencedora do ato
eleitoral em Baião com cerca de 53,6 %, o que já vem na linha do que se tem verificado em atos
eleitorais anteriores. Referiu que apesar de haver um dever cívico a cumprir, as pessoas veem as
eleições com uma certa indiferença, ainda que esteja em causa a necessidade de haver um poder
instituído para governar o País. Abordou também a chegada de novos partidos, dizendo que há
necessidade de se perceber, como estes podem levar as suas ideias para a frente, ou seja, todos
estes movimentos são aceitáveis, no entanto, também seria bom que se preparassem na defesa das
suas causas, para um dia terem a capacidade e responsabilidade de liderar um partido e um País.
Felicitou o Partido Socialista pela vitória alcançada e disse que estão reunidas as condições para a
Câmara reivindicar junto do Governo obras estruturantes para o desenvolvimento do Concelho de
Baião, como a ligação de Baião à Ponte da Ermida, a beneficiação da situação degradante da estrada
304-3 e estudar a ligação de Baião à Zona Ribeirinha, pela estrada 321-1. Tendo considerado que são
eixos fundamentais para tirar Baião do isolamento, um Concelho muito envelhecido e com baixa
natalidade, para criar mais indústria e mais cultura. Apelou ao Senhor presidente da Câmara para que
encete as diligências necessárias para fazer ouvir a sua voz, junto dos que têm capacidade de decidir
o nosso futuro. Lamentou o encerramento do Banco Millennium BCP, já no próximo dia 14, a qual se
deve, segundo a gestão do banco, à falta de tecido empresarial em Baião, bem como o caso do Grupo
Os Mosqueteiros que também terá abandonado o Concelho. Aplaudiu o esforço da empresa por
manter o estabelecimento a funcionar ainda que em outros moldes, garantindo assim os vários postos
de trabalho. Deixou o alerta de que é preciso estarmos atentos e vermos o que se está a passar no
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nosso Concelho e outros com a mesma realidade; é preciso apostar na diferença, de forma a atrair
mais empresas para Baião, no sentido de criar mais e melhor emprego, sendo que isso só se
consegue apostando nas acessibilidades, de contrário até as empresas já instaladas terão um futuro
preocupante. Por fim, deixou ainda um alerta para o que se passa do comércio de Baião, em virtude
de continuarmos a assistir a um decréscimo diário do número de atendimentos. ------------------------------

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para deixar o registo de algumas iniciativas
que se realizaram recentemente, nomeadamente a visita de um Grupo de Seniores da Vila Francesa
de Cormeilles-en-Parisis, que vieram conhecer o nosso Concelho, no âmbito do acordo de geminação
e troca de experiências entre os dois municípios, os quais apreciaram bastante o nosso território e
prometeram voltar. Fez também referência à cerimónia de entrega de diplomas aos cerca de 50
voluntários que vigiaram parte do património Natural do concelho de Baião, no âmbito do programa
“Voluntariado Jovem para a Natureza e Floresta”, que se realizou no passado sábado, dia 28 de
setembro, na Casa da Juventude e Desporto de Chavães. Sublinhou que estes jovens foram
distribuídos em 6 patrulhas e 75 horas cada, tendo o programa funcionado em parceria com o IPDJ e
os Bombeiros Voluntários de Baião. Realçou o facto do programa se tratar de um importante reforço
dos meios de prevenção, combate e outras medidas de proteção à nossa floresta. Referiu ainda a
inauguração da exposição da artista plástica Cristina Rodrigues, no passado dia 4 de outubro, numa
das mais importantes galerias de arte de Espanha: as “Naves Matadero” em Madrid, a qual, para além
de mostrar variados trabalhos da artista, teve como peça central a “Bengala de Cohen”, que foi criada
e pensada num elemento cultural do concelho de Baião, a Bengala de Gestaçô e inspirada num
artefacto usado por uma personagem do livro “Os Maias”, de Eça de Queiroz, o que muito orgulha
todos os baionenses. Terminou apelando a todos para que votem no vídeo “Baião – Terra Milenar”. ----

O Senhor Vice-Presidente da Câmara interveio para apresentar dois votos de pesar, um sobre a
falecimento de Diogo Freitas do Amaral, Ilustre Professor de Direito, fundador do CDS, e, um dos
fundadores da democracia portuguesa, o outro, pelo falecimento do Ex-Presidente da Câmara
Municipal de Marco de Canaveses, Avelino Ferreira Torres, cidadão que dedicou grande parte da sua
vida à Cidade do Marco, deixou uma mensagem de condolências à família. Sobre os assuntos
abordados na intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, e, em relação aos resultados
eleitorais, agradeceu e felicitou a todos que foram às camaras de voto para exercer o seu dever cívico.
Relativamente à abstenção disse que é um assunto preocupante, saudou a vitória do Partido
Socialista e disse que o aparecimento de novos partidos que com causas muito positivas conseguiram
eleger um lugar no Parlamento, refletem uma coisa que se entende de forma consensual, é que estas
pessoas não se sentem representadas nos programas eleitorais dos grandes partidos. Lamentou o
encerramento do Banco Millennium BCP, referindo que é uma tendência que temos vindo assistir em
algumas zonas do País, no entanto, temos que assumir que a iniciativa privada tem destas situações,
que não dependem da Autarquia, considerando que, é exatamente por estas razões que defende que
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a Caixa Geral de Depósitos, deverá ser sempre um Banco do Estado, como forma de salvaguardar os
direitos dos cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para deixar o registo sobre a criação da Zona de
Acolhimento Empresarial de Baião, dizendo que se trata de uma nova oferta para a localização de
unidades industriais e de armazenamento, em face ao esgotamento das zonas já existentes, sendo
que, esta nova área está em articulação com a zona industrial existente, bem como com a rede viária.
Para isso, a Câmara adquiriu os terrenos e está a preparar uma candidatura, esperando-se que a
mesma venha a ser aprovada, no sentido de Baião poder atrair mais empresas para o nosso território,
de forma a facilitar a criação de mais e melhor emprego. Sobre o encerramento do Banco referiu que
conforme já disse o Senhor Vice-Presidente da Câmara, são situações que não dependem da
Câmara, mas, apenas e só, da iniciativa privada. Em relação aos problemas de gestão do Intermarché,
disse que não se pode generalizar e que em Baião temos bons e maus gestores, tal como nos outros
Concelhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a intervir para dizer que, em relação à intervenção do
Senhor Vice-Presidente da Câmara estava de acordo, no entanto, disse que não podemos estar
distraídos em relação a estas situações. Sobre a intervenção do Senhor Vereador José Lima disse
para não contarem com ele para o discurso da desgraça e que apenas referiu que há sinais
preocupantes, pelo que, considera premente perceber o que está a acontecer, e que estes alertas que
deixou servem apenas, e só, para que se faça uma reflexão. -------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
teceu algumas considerações sobre as mesmas. Em relação aos resultados das últimas eleições,
disse que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata, têm responsabilidades quer na
gestão municipal, quer a nível nacional, e por isso, são chamados os partidos do arco do poder.
Referiu que há sempre leituras que podem ser feitas sobre os resultados, e, o PSD tem feito alguma
confusão ao fazer essa leitura, já aconteceu com as Eleições Europeias e agora com as Legislativas, e
que não se podem atribuir responsabilidades dessa forma, sobretudo vindas de um partido que almeja
ser executivo. Lembrou que os Baionenses esperam do Executivo a continuidade da aposta em
caminhos objetivos para o desenvolvimento do Concelho. Sobre o problema do desemprego por um
lado, e por outro a falta de mão de obra, disse que são situações que não dependem diretamente da
Autarquia, apesar de tudo ter feito ao longo dos anos, no sentido de contribuir para a criação de mais e
melhor emprego. Sobre a queda da votação nos partidos, disse que não é verdade, na medida em que
em termos absolutos é falso e em termos relativos, é mais falso ainda, exemplificando com casos
concretos. Quanto à abstenção, disse que efetivamente é a grande vencedora, sublinhando que é
preciso perceber o porquê, sendo que os partidos do arco do arco da governação, PS e PSD têm as
suas responsabilidades. Por outro lado, referiu que a abstenção também pode ser explicada pelo facto
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das pessoas percecionarem previamente quem vai ganhar, bem como, pelo afastamento das pessoas
em relação a muitos dos assuntos que têm a ver com o seu dia a dia, por isso considerou que a
abstenção não pode ser analisada de forma linear. E nem pode ser considerada, em absoluto, como
uma forma de protesto ou de descontentamento com os sucessivos Governos, não só porque as
pessoas têm, como nunca, uma grande variedade de opções partidárias ou a possibilidade de votarem
em branco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a reivindicação das obras estruturantes para o Concelho junto do Governo, este Executivo tem
feito esse trabalho e continuará a fazê-lo no sentido de desenvolver o Concelho de Baião. Disse ainda
que não percebeu a que via se estava a referir o Senhor Vereador, quando mencionou a ligação de
Campelo à Zona Ribeirinha, salientando, contudo, que a ligação de Baião à Ponte da Ermida já
contempla saídas em direção à zona ribeirinha. No que se refere à população envelhecida e
diminuição da natalidade, disse que esse diagnóstico não é novo, sendo que, temos que estar
preparados para uma nova realidade, que não depende só da Autarquia, até porque é um problema
não só do Concelho, mas sim, da Região, do País e da Europa. Salientou que o que gostaria de ver
pela parte dos Senhores Vereadores, seria a apresentação de propostas e alternativas objetivas que
contribuíssem para a resolução desses problemas. Sobre as vias de comunicação às zonas
industriais, referiu que as mesmas serão articuladas com as vias estruturantes que este Executivo
tanto tem reivindicado junto do Governo. Ainda em relação ao fecho do Banco BCP, disse que
ninguém fica satisfeito com estas decisões, destacando que já tinha ocorrido uma reunião com os
responsáveis locais e que, no dia seguinte, a Câmara tinha uma reunião marcada com a
Administração da empresa, no Porto apesar de achar que a decisão tomada será definitiva. Apesar
disso, e de se tratar, neste caso, de um problema da iniciativa privada, referiu que teria gostado de ver
o senhor vereador e o PSD a manifestar-se aquando da intenção de encerramento de serviços
públicos em Baião, lembrando que foi o que fez este Executivo aquando da intenção de encerramento
da Segurança Social em Santa Marinha do Zêzere, dos CTT, das Urgências do Centro de Saúde, das
Finanças ou do Tribunal, neste caso até com a anuência de responsáveis do PSD local. A história
mostra inequivocamente que este Executivo sempre defendeu o interesse público e os baionenses.
Acrescentou que gostaria de, mais que dizer que o Concelho tem um problema de perda de população
ou de fixação de pessoas, era que fossem apresentadas alternativas, bem como o que poderá ser feito
para contrariar esse problema, no que depende da ação do Executivo. Terminou, dizendo mais uma
vez, que o PSD sendo um partido do arco de poder, que naturalmente almeja estar no poder, não lhe
fica bem ter estes discursos que caiem bem no ouvido, do sol na eira e de chuva no nabal, mas que
são vazios e inconsequentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia voltou a intervir para dizer que os Vereadores do PSD se
associavam aos votos de pesar apresentados pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara e que
concordavam com tudo o foi dito sobre os mesmos. Depois, disse que se congratulava com o que
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disse o Senhor Presidente da Câmara, no entanto, referiu que as considerações que fez sobre os
problemas apontados, foram como forma de alertar para estas situações e que estes debates acabam
sempre por serem salutares para a democracia. Referiu que a vida política tem ciclos e que cada
partido tem a sua forma de estar e a responsabilidade de definir a sua ação em prol do Concelho.
Acrescentou que o PSD tem estado a fazer o que lhe compete e continuará a fazê-lo, estando neste
momento a trabalhar no sentido de, muito em breve, fazer chegar propostas que possam ser
incorporadas no próximo orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara, alertando que já se estava na fase final de elaboração do Orçamento
e que o PSD não fez chegar qualquer proposta no prazo solicitado, anuiu, mesmo assim, a que
fizessem chegar, então, propostas, que, naturalmente, se alinhassem com a estratégia de
desenvolvimento sufragada pelos baionenses e com o respetivo enquadramento orçamental. Por fim,
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 terceira
edição do espetáculo de Stand Up Comedy “Baião a Rir”, no dia 19 de outubro, pelas 21H30, no
Auditório Municipal de Baião, com entrada que, embora gratuita, terá carácter solidário, em que os
participantes são convidados a oferecer um alimento, para apoio às IPSS’s do Concelho. Outros
Eventos com o apoio da autarquia: o Grande Prémio de Atletismo de Ancede realizado pela
Associação Desportiva de Ancede, no próximo domingo, 13 de outubro, pelas 10H30. O 22º Grande
Prémio de Atletismo de Ancede é também conhecido por "Prova da Bengala", uma iniciativa que conta
com o apoio do Município de Baião e da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro; a Caminhada
das Vindimas, no próximo dia 20 de outubro, organizada pela Junta de Freguesia do Gôve, cuja saída
está prevista para as 8H30, no Centro Cívico do Gôve, seguindo-se às 12H00 uma Missa Campal,
onde será benzida a nova carrinha da Junta de Freguesia. As inscrições podem ser realizadas na
Junta de Freguesia, ou no próprio dia. -------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas
de Vale de Ovil – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas
de Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Minuta de protocolo para a utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de
Eiriz – 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 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 protocolo para a utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas de Eiriz. ----------3. Minuta de protocolo para a utilização do Centro Hípico – Agrupamento de Escolas Vale de
Ovil – 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 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 para a utilização do Centro Hípico pelo Agrupamento de Escolas Vale de Ovil. -----

4. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva de
Ancede – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e
depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva
de Ancede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa
do Povo de Campelo – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa
do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural e
Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a
qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 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 minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Cultural e
Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------------------------------------7. Comparticipação para a componente de apoio à Família na Educação Pré-Escolar – 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 VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de
se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a
comparticipação para a componente de apoio à Família na Educação Pré-Escolar. --------------------------

8. Relatório final do processo disciplinar mandado instaurar por despacho do Exmo. Senhor
Presidente da Câmara, datado de 05 de Junho de 2019 – Apreciação e Votação – 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, e, tendo presente o Relatório Final elaborado pelo Instrutor do processo
disciplinar, Dr. Alberto Ferreira, Técnico Superior da Carreira de Jurista da Câmara Municipal de
Cinfães, nomeado por Despacho do Senhor. Presidente da Câmara Municipal de Baião, Dr. Paulo
Pereira, em, 05 de junho de 2019, a Câmara Municipal de Baião, deliberou, por escrutínio secreto e
por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções, aplicar à trabalhadora arguida, a sanção
disciplinar de multa no valor de 315,82 € (trezentos e quinze euros e oitenta e dois cêntimos)
correspondente a seis remunerações base diárias ilíquidas da trabalhadora arguida, nos termos do
disposto nas normas dos artigos artigo 180.º, n.º 1 alínea b), artigo 181.º n.º 2 e artigo 185.º, alíneas
b), c) e d), todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, pena de multa assim calculada: Pena de multa de seis remunerações base diárias, a qual, considerando que a remuneração base
diária ilíquida da trabalhadora é de 52,64 €uros (1.579,11÷30=52,64), perfaz o montante global de
315,82 €uros (52,64x6=315,82). --------------------------------------------------------------------------------------------9. Adesão do Município de Baião à Ópera na Academia e na Cidade – Associação Cultural –
Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e Património, 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 proposta de adesão do
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Município de Baião à Ópera na Academia e na Cidade – Associação Cultural. A Câmara mais
deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------10. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas – 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 o pedido de isenção de
taxas de operações urbanísticas, apresentado pelo Centro Social de Santa Cruz do Douro 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.--------------

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 16H00 Horas. E para constar se lavrou a
presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior
aprovação e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos
Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e
subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
_____________________________________________

OS VEREADORES,
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A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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