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ATA     N.º 13 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2019 

 

 

Aos doze dias do mês de Junho 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 22 de maio 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 Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, 

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 Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para apresentar 

um Voto e Pesar pelo falecimento da Escritora Agustina Bessa Luís, lendo, e seguida o teor do 

documento, o qual fica a fazer parte integrante da presente ata (Documento Nº 1). --------------------------- 

A seguir a Senhora Vereadora, continuando a sua intervenção fez referência à visita ao nosso 

Concelho de um grupo de 29 jovens franceses, residentes em Cormeilles-en-Parisis, no âmbito do 

processo de geminação com o Município de Baião. Esta visita vem concretizar um dos objetivos da 

geminação entre os municípios, nomeadamente o intercâmbio entre os jovens de ambas as regiões, 

de modo a proporcionar uma saudável e enriquecedora partilha de realidades e experiências. Os 

jovens acompanhados por conselheiros municipais, técnicos e pelo vereador da educação e 

juventude, do município francês, foram recebidos pelo executivo baionense no passado dia 30 de 

maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e ficaram alojados na Casa da Juventude e Desporto de 

Chavães. O grupo antes teve a oportunidade de realizar visitas ao património histórico baionense e à 

cidade do Porto. Participaram em várias atividades desportivas, tendo assim, contado com 

desportistas locais, ao realizaram um jogo de futsal com a equipa da A.C.R. de Santa Cruz do Douro, 

no último dia da sua estadia em Baião, visitaram a Pala onde puderam usufruir da modalidade de 

canoagem, proporcionada pelo Clube Náutico de Ribadouro. Referiu-se também à iniciativa “Virar a 

Mesa do Avesso”, realizada no passado fim e semana, tendo como convidados os escritores Alberto 

Santos e António Mota. Por fim, referiu-se ao programa Voluntariado Jovem para a Natureza e 

Floresta, cujas inscrições estão a decorrer para a constituição de 6 patrulhas, estando até ao 

momento, 33 jovens inscritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os presentes e disse que os Senhores 

Vereadores do PSD se associavam ao Voto de Pesar apresentado pelo falecimento da escritora 

Agustina Bessa Luís, concordando com tudo o que foi referido pela Senhora Vereadora Anabela 

Cardoso. De seguida, fez uma declaração política sobre a reportagem emitida pela TVI, relacionada 

com o Lugar e Queixomil, dizendo que a peça expõe as fragilidades existentes, onde ainda não 

chegou água canalizada e saneamento, a iluminação pública é deficitária, e, onde o único ponto de 

abastecimento de água da população é um fontanário com água não controlada. Referiu que estamos 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 13 da Reunião Ordinária de 12-06-2019 
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                                                                                                          3/19 

perante um problema sério de garantia das condições mínimas de salubridade e higiene. Mencionou, 

também, a existência de uma mancha de floresta e mato, que estão em alguns casos a 20 metros das 

habitações, constituindo um perigo real para os residentes em caso de incêndio.  

Referiu ainda que lamenta que Baião esteja no centro das atenções a nível nacional pelos piores 

motivos, e que o nosso concelho tem um capital próprio nos seus recursos naturais e nas suas gentes 

que permite ser falado por melhores motivos. Alertou que marcou posição na forma responsável como 

o PSD, quer a nível da estrutura política, quer a nível da Vereação assumiu uma atitude responsável, 

não contribuindo para o empolar este incidente. Espera que da parte do Executivo venha a entrar no 

mesmo propósito, salvaguardando o bom nome do nosso concelho e das suas gentes. Depois 

apresentou ao Senhor Presidente da Câmara um pedido de esclarecimento com cinco pontos, onde 

questiona o executivo sobre que diligências que tomou junto das diferentes entidades e da Câmara 

para resolver os problemas da falta de água ao domicilio, esgotos, energia elétrica deficiente, 

fontanário de  água não controlada, limpeza da zona de mato e árvores e se iria fazer algum 

orçamento retificativo, bem como reforço  de verbas no orçamento 2020, para acudir a estas 

situações. Ficando este pedido de esclarecimento a fazer parte integrante da presente ata (Documento 

Nº 2). Enumerou ainda outros lugares da União de Freguesias de Sta. Cruz do Douro e São Tomé de 

Covelas, onde, tal como em Queixomil, ainda não há água ao domicílio e saneamento, a saber, Lodão, 

Corujeiras, Valongo, Soalheira, Tapado, Tojais, Pazide, considerados como locais prioritários de 

intervenção. Em conclusão final referiu que o importante é a Câmara resolver os problemas dos seus 

munícipes, que os elegeram em vez de andarem preocupados em tornear as evidências, com 

declarações que só servem para denegrir Baião. ----------------------------------------------------------------------- 

 

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

uma pequena apreciação sobre algumas obras, sobretudo do Centro Cívico de Eiriz, referindo que foi 

feito um bom aproveitamento do espaço, contudo, defende eu o mesmo deveria ser vedado, tornado o 

espaço mais privado e que deve haver uma vigilância a este e outros espaços, para que não sejam 

abandonados, mas sim devidamente tratados e zelados. Reforçou a sugestão que já deu noutras 

reuniões, para que seja dada a devida atenção e feita a manutenção dos miradouros e parques e 

lazer, apesar de alguns dos espaços serem da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. 

Salientou que é a imagem do Concelho que está em causa, pois estes espaços deviam estar limpos e 

asseados para os munícipes poderem usufruir dos mesmos, bem como as pessoas que nos visitam. 

Lembrou ainda que, o Cais do Rio Douro é um espaço com grande valor paisagístico e visitado por 

muitas pessoas, e por isso, é um espaço que merece ser mais bem cuidado, pois como se encontra, 

carece de limpeza e manutenção. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para apresentar um Voto de Pesar pelo 

falecimento, do escritor, político e jornalista, Ruben de Carvalho. Lembrou o seu passado de lutador 

antifascista, várias vezes preso pela PIDE e figura pública de dimensão nacional, que ao longo de toda 
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a sua vida se empenhou na luta, com o seu Partido de sempre -PCP-, pela liberdade e pela 

democracia. Deu conta ainda de que no passado dia 3 de junho, a Dra. Ilda Borges esteve presente no 

Encontro Anual de Gabinetes de Apoio ao Emigrante, em Santa Maria da Feira. Informou ainda os 

Membros do Executivo de que no próximo dia 14 de junho será apresentado um livro de escrita criativa 

dos nossos Agrupamentos de Escolas, no âmbito do programa de combate abandono e ao insucesso 

escolar. Referiu-se também ao Encontro “Viver Baião”, que decorrerá no próximo dia 7 de Julho, no 

espaço junto à Capela de Nossa Senhora da Guia, na Serra da Aboboreira, ação destinada ao 

convívio das famílias carenciadas apoiadas pela Ação Social. Informou também que no passado dia 7 

de junho decorreu a visita às obras apoiadas pelo Fundo Social de Baião, agradecendo a 

disponibilidade do Senhor Presidente da Câmara para participar nestas visitas. Felicitou as Juntas de 

Freguesia que realizaram atividades para a Comemoração do Dia Mundial da Criança. Por fim, 

informou que se tem feito um grande esforço na divulgação do Curso Técnico Superior Profissional em 

Operações Hoteleiras, a lecionar em Baião pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo, do Instituto 

Politécnico do Porto, o qual visa conferir qualificação superior profissional, lamentando a escassa 

participação dos jovens e famílias, quando as entidades locais e intermunicipais se esforçam para criar 

condições que garantam o acesso dos nossos jovens ao ensino superior em condições muito 

favoráveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para deixar o registo do Encontro de Hipoterapia 

proporcionado pela Câmara Municipal de Baião a cidadãos portadores de deficiência, no Centro Hípico 

de Baião, onde cerca de uma centena de cidadãos viveram momentos de diversão, de relaxamento e 

de recreio, repartidos por dois dias, 31 de maio e 7 de junho. Referiu que se trata de Encontros de 

Hipoterapia que envolveram alunos dos Centros Escolares e utentes das instituições de solidariedade 

social do concelho de Baião e de concelhos vizinhos. Todos os presentes puderam praticar a 

hipoterapia, um método terapêutico e educacional, que utiliza os andamentos do cavalo com o objetivo 

de promover o desenvolvimento psicológico e motor de crianças e de indivíduos com necessidades 

educativas especiais. Sublinhou que estas iniciativas visam promover o bem-estar global das pessoas 

portadoras de incapacidades, servindo também para o enriquecimento das suas competências 

pessoais e sócio emocionais, o que constitui uma prioridade para o desenvolvimento de Baião, sendo 

que, são momentos como estes que nos enchem de alegria e nos mostram o quanto somos 

pequeninos quando vemos a felicidade destas  pessoas com tão pouco. Sobre a intervenção do 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre a reportagem da TVI, disse que todos conhecemos o 

Lugar de Queixomil e que há, certamente, muitas localidades com situações destas. Referiu que, por 

vezes, pintam o quadro muito negro, quando é referido que há pobreza, falta de infraestruturas, o que 

nem tudo é verdade, pois desde 1977 que lá vai uma viatura do Centro de Saúde, para levar e trazer 

pessoas às consultas. Alertou que a luz publica apaga por volta da 1 hora da manhã, tal como nas 

outras freguesias, e não às 19 horas da tarde, como foi referido. --------------------------------------------------- 
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Na sequência da intervenção do Senhor Vereador José Lima, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia 

disse que na publicidade da reportagem foi mencionado que a luz pública apagava às 19 horas. Disse 

ainda que estranhou que durante a peça não tenha sido referido as Águas do Norte e não tenha sido 

chamada para prestar os devidos esclarecimentos, uma vez que atualmente o abastecimento de água 

e saneamento é da sua responsabilidade. No entanto, alertou que a Câmara não se pode desculpar e 

dizer que não é da sua responsabilidade, o certo é que sua obrigação de, junto da entidade de alertar 

para estas situações e dar indicadores sobre os investimentos mais prioritários junto das populações. 

No que se refere ao facto das pessoas não terem casa de banho, não pode ser imputado à Câmara, 

mas a culpa da sociedade em que estamos inseridos. Acrescentou que em relação ao problema da 

desmatação, defende que a Câmara deveria ter notificado o proprietário dos terrenos para proceder à 

sua limpeza. Referiu também que, a solução destas situações não passa só pela Câmara, mas sim, 

por um conjunto de entidades que devidamente articuladas cooperem para a sua resolução. Disse 

ainda que não se devem fazer comparações com outras situações do País que estão ao mesmo nível, 

mas sim, com outras que estão acima de nós. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas por todos os Senhores e 

Vereadores e teceu algumas considerações sobre as mesmas. Em relação ao assunto abordado pela 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso sobre a à visita ao nosso Concelho de um grupo de 29 jovens 

franceses, residentes em Cormeilles-en-Parisis, no âmbito do processo de geminação com o Município 

de Baião, disse que esta visita abre o caminho para aprofundar os laços de fraternidade entre as 

nossas povoações. Acrescentou que esta troca de experiências é muito importante, e por isso, ainda 

durante este ano, também se deslocará àquela cidade francesa. Destacou que durante a visita 

participaram em várias atividades e que a sua estadia por cá foi muito intensa, tendo deixado uma 

cápsula do tempo. Realçou facto deste ano podermos continuar a ter o programa Voluntariado Jovem 

para a Natureza e Floresta, contribuindo assim para uma maior e melhor prevenção dos incêndios 

florestais. Sublinhou a importância de todas as atividades referidas pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara e pelo Senhor Vereador José Lima. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia sobre a reportagem da TVI, sobre o Lugar de Queixomil, começou por lamentar que na 

sua entrevista tivesse falado cerca e 45 minutos e na peça apenas aparecem escassos minuto e, por 

vezes cortados quando dava explicações importantes sobre o assunto, enfatizando que os referidos 

cortes ocorreram de uma forma estratégica. Por isso, informou os presentes de que já foi pedida à 

Estação Televisiva da TVI, para que forneça à Autarquia a peça com a sua entrevista na integra, só 

que, até ao momento ainda não obteve qualquer resposta. Sublinhou que não houve lealdade, por 

parte da jornalista e da TVI, a forma como a peça foi emitida, sendo por isso, um ataque ao Presidente 

da Câmara, a Baião e aos Baionenses Ainda a este respeito, referiu que o PSD tem feito muita 

confusão, nomeadamente, no conteúdo do ultimo comunicado que lançou,  a questão de salubridade 

em Valadares, a questão da água em Teixeira, a análise feita estudo recente sobre governação, criou 

uma espécie de ambiente que até parece já cheirar a eleições legislativas ou até a Autárquicas. 
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Sublinhou que não é desta forma que se chega ao poder, fazendo aproveitamento politico a partir de 

pressupostos errados, que apenas ajudam a denegrir Baião e não basta dizer que se gosta de Baião, 

é preciso senti-lo e defende-lo. Lembrou mais uma vez que o se passou, foi uma ataque a Baião, à 

realidade baionense, bem como aos baionenses em que o PSD perdeu uma grande oportunidade para 

defender Baião. Sobre a questão do abastecimento de água, e as Águas do Norte, voltou a evocar que 

o PSD votou a favor aquando desta adesão. Destacou os milhões de euros que foram investidos em 

todo o Concelho, o que levou a que atualmente, possamos contar uma taxa de cobertura em média, 

de 80% de abastecimento de água no Concelho. Referiu ainda que a questão dos fontanários públicos 

é da responsabilidade das Juntas de Freguesia. Sobre a falta de dinheiro referiu que nunca disse isso 

na entrevista, o que disse e lhe foi cortado estrategicamente, é que as poupanças resultantes da 

colocação de um sistema LED na iluminação pública, iriam compensar para o alargamento rede e do 

horário de funcionamento. Em relação à desmatação e limpeza referiu que também há uma confusão 

muito grande, e, Queixomil não está cercado de vegetação conforme é referido na peça, trata-se de 

uma zona edificada, pelo que a questão dos 50 metros apenas é aplicada nas zonas florestais, e 

também por isso, a Câmara não se pode substituir aos privados. Lembrou, a título de exemplo, que no 

Concelho existem 11 mil prédios identificados que as pessoas não limpam, no limite a Câmara poderia 

limpar, no entanto, é preciso ver se a Câmara tem capacidade e meios para o fazer. No que se refere 

à questão dos focos de pobreza, não concorda com a forma como é abordada, dizendo apenas que, 

como todos sabemos existem muitas formas de pobreza. Sobre o documento apresentado pelos 

Senhores Vereadores do PSD, o Senhor Presidente, disse que de uma forma geral já tinha respondido 

às questões apresentadas no mesmo, no entanto, prestou ainda alguns esclarecimentos adicionais, 

tendo os Senhores Vereadores referindo que ficaram satisfeitos com a explicação dada. ------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia pediu para dizer que lamentou as insinuações feitas contra o 

PSD, salientado que não é a minimizar as situações que se resolvem os problemas, mas sim estar 

atentos ao que é essencial e prioritário. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre a intervenção da Senhora Vereadora Anunciação, o Senhor Presidente da Câmara, sobre a 

questão da limpeza e asseio dos espaços púbicos, é verdade que compete à Câmara, no entanto, 

lembrou que os cidadãos utilizadores também têm a responsabilidade de zelar e respeitar estes 

espaços e até alertar ou denunciar casos de vandalismo, os quais ultimamente têm acontecido com 

alguma frequência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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: Inauguração do Centro Cívico do Grilo, no dia 15 de junho, a partir das 

16H30, este centro ocupa uma área de aproximadamente 700 metros quadrados e contempla um 

palco capaz de acolher os diversos tipos de manifestações culturais, tendo sido todo o espaço 
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embelezado com a plantação de árvores, ajardinamento de espaços verdes e recebido, um parque 

infantil e uma zona de lazer com bancos, mesas e pérgulas para ensombramento; Prestação de 

Contas, no dia 22 de junho, às 16H00, na freguesia de Frende, em que o  objetivo é dar a conhecer a 

forma como o bem público foi gerido nestes últimos anos, explicar as opções do executivo camarário e 

ainda ouvir os baionenses; Convívio “Viver Baião” - Jogos lúdicos, atividades físicas direcionadas para 

os cidadãos seniores, um baile popular e muito mais  prometem encher de animação e alegria a quinta 

edição do evento “Viver Baião”, que se realiza a 05 de julho, na Serra da Aboboreira / Centro Hípico de 

Baião, o evento é organizado pelo pelouro dos Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Baião, com 

o apoio da Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Baião, das instituições 

particulares de solidariedade social e das juntas de freguesia do concelho, as inscrições estão abertas 

até ao dia 25 de junho nas juntas de freguesias, a iniciativa destina-se às famílias intervencionadas 

pelo Gabinete Apoio Família do Município. ------------------------------------------------------------------------------- 

Outros Eventos externos: III Almoço convívio de ex-combatentes baionenses, numa organização de 

António Valente e Junta de freguesia do Grilo, com o apoio da Câmara Municipal de Baião e 

colaboração das Juntas de freguesia e Paróquias de Baião,  no próximo domingo, dia 16, com o 

seguinte programa: 9H30 - Missa na Igreja Paroquial de Campelo; 11H00 – Concentração na Praça 

Heróis do Ultramar; 11H15 - Homenagem em memória dos falecidos; 11H30 - Receção no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho;  e 12H00 – Encontro na Praça Eça de Queiroz. Prova de BTT 

organizada pelo Baidebike  - Clube de Cicloturismo de Baião, vai decorrer no próximo dia 22 de junho, 

a 5.ª etapa, denominada “Baião Origens”, das oito que compõem o circuito “GPS EPIC Samsys”, que 

passará pelas magníficas serras de Baião; XIII Encontro de Bandas da Casa do Povo de Santa 

Marinha do Zêzere, inserido no 82º aniversário da Casa do Povo de santa Marinha do Zêzere, com o 

seguinte programa: 15H30 – Entrada da Bandas; 16H30 – Concerto da Banda Juvenil da Casa do 

Povo de Santa Marinha do Zêzere; 17H15 – Concerto da Banda Musical de São Martinho do Campo; 

18H00 – Concerto da Banda Musical da Carvalheira; 19H00 – Marcha Conjunta com as Bandas 

Participantes; 19H15 – Lanche/Convívio; 21H00 – Atuação do Grupo de Dança GymGirl; 21H45 – 

Concerto da Banda Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere. III BTT e Caminhada 

Solidária dos Bombeiros Voluntários de Baião,  no próximo dia 30 de junho, pelas 09H00, dois 

eventos, ou seja, «III BTT e Caminhada Solidária», cuja finalidade é recolher fundos para a aquisição 

de equipamento para a viatura de salvamento e desencarceramento já existente na corporação, as 

inscrições têm o valor de “5 passos” para a caminhada e de “10 rodas” para o BTT, a anteceder as 

partidas haverá, como é habitual, uma animada aula de Zumba, pela Academia de Dança, Liliana 

Castro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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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. Lista de candidatos 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 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 

submeter a lista de candidatos ao cargo de Juiz Social ao abrigo do D. L. Nº 156/78, de 30 de Junho, à 

aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil – Ratificação – Proposta  

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade ratificar o protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil. ------------ 

 

4. Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e o CESAE – Centro de 

Serviços e Apoio às Empresas, para a implementação de formação modular para 

desempregados de longa duração – Aditamento – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Formação Profissional, 

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 o aditamento ao protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e o CESAE – 

Centro de Serviços e Apoio às Empresas, para a implementação de formação modular para 

desempregados de longa duração. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Contrato interadministrativo entre a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e o 

Município 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 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 ratificar o contrato interadministrativo entre a 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e o Município de Baião. ----------------------------------- 

 

6. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Banda Marcial 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 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 acordo de desenvolvimento cultural com a Banda Marcial de Ancede. ---------------- 

 

7. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – 

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  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  minuta de acordo de desenvolvimento cultural com a Casa do Povo de Santa Marinha do 

Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. Atribuição de apoio à Junta e Freguesia de Loivos do Monte destinado à realização do 

Concurso Pecuário de Raça Arouquesa de Reixela/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 à Junta e Freguesia de 

Loivos do Monte, destinado à realização do Concurso Pecuário de Raça Arouquesa de Reixela/2019 e 

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

 

9. Apoio financeiro à Paróquia de Santo André de Ancede  – Festas em Honra de Nossa 

Senhora do Pé da Cruz/2019 – 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  IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 
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competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de Santo André de Ancede,  destinado às Festas em Honra de Nossa Senhora do Pé da 

Cruz/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Apoio financeiro à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô   – Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Graça/2019 – 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  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 apoio financeiro à 

Paróquia de São João Baptista de Gestaçô, destinado às Festas em Honra de Nossa Senhora da 

Graça/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. Apoio financeiro à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô   – Festas em Honra de São 

João Baptista/2019 – 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  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 o apoio financeiro à 

Paróquia de São João Baptista de Gestaçô, destinado às Festas em Honra de São João 

Baptista/2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Maria do Gôve – Festas em Honra de Nossa Senhora 

do Loureiro/2019 – 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  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 o apoio financeiro à 

Paróquia de apoio financeiro à Paróquia de Santa Maria do Gôve, destinado às Festas em Honra de 

Nossa Senhora do Loureiro/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Apoio financeiro à Paróquia da Freguesia do Grilo – Festas em Honra de São João Baptista 

do Grilo/2019 – 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  XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 
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competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia da Freguesia do Grilo, destinado às Festas em Honra de São João Baptista do Grilo/2019. --- 

 

14. Apoio financeiro à Paróquia de Ovil (S. João Baptista) – Festas em Honra de S. João 

Baptista/2019 – 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  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 aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de Ovil (S. João Baptista), destinado às Festas em Honra de S. João Baptista/2019. ----------- 

 

15. Apoio financeiro à Paróquia de São Tomé de Covelas – Festas em Honra de São Tomé de 

Covelas/2019 – 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  XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de São Tomé de Covelas, destinado às Festas em Honra de São Tomé de Covelas/2019. ---- 

 

16. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Marinha do Zêzere – Festas em Honra de Santa 

Marinha/2019 – 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  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 o apoio financeiro à 

Paróquia de Santa Marinha do Zêzere, destinado às Festas em Honra de Santa Marinha/2019. ---------- 

 

17. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Marinha do Zêzere – Festas em Honra do Santo Cura 

de Ars em Míguas/2019 – 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  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 o apoio financeiro à 

Paróquia de Santa Marinha do Zêzere, destinado às Festas em Honra do Santo Cura de Ars em 

Míguas/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Apoio financeiro à Paróquia de São Pedro de Teixeira – Festas em Honra de São Pedro/2019 

– 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 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 o apoio financeiro à 

Paróquia de São Pedro de Teixeira, destinado às Festas em Honra de São Pedro/2019. ------------------- 

 

19. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Maria de Teixeiró – Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Assunção/2019 – 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  IXX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de Santo André de Santa Maria de Teixeiró, destinado às Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Assunção/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Apoio financeiro à Paróquia de São Tiago de Valadares – Festas em Honra de São 

Tiago/2019 – 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  XX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de São Tiago de Valadares, destinado às Festas em Honra de São Tiago/2019. ----------------- 

 

21. Apoio financeiro à Paróquia de São Faustino de Viariz – Festas em Honra de São 

Faustino/2019 – 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  XXI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o apoio financeiro à 

Paróquia de São Faustino de Viariz, destinado às Festas em Honra de São Faustino/2019. --------------- 

 

22. Nomeação do Revisor de Contas do Município e Baião para os anos de 2019, 2020 e 2021 – 

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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XXII 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 nomeação do Revisor de Contas do 

Município e Baião para os anos de 2019, 2020 e 2021 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. - 

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Reconstrução e 

Alteração do 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  

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, para 

financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional Regional 

do Norte “Reconstrução e Alteração do Edifício Municipal (Biblioteca/Museu)”. A Câmara mais 

deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal.  -------------------------------------------------------------- 

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Eficiência Energética na 

iluminação Pública do Concelho de Baião – 2ª Fase” – 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  

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional 

Regional do Norte “Eficiência Energética na iluminação Pública do Concelho de Baião – 2ª Fase”. A 

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

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional 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  

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o Pedido de empréstimo a longo prazo, para 

financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional Regional 

do Norte “Reabilitação do Edifício da Escola da Avenida”. A Câmara mais deliberou submeter o 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Rede de Percursos 

Pedonais – Rua de Camões/Campo de Futebol” – 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  

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, para 

financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional Regional 

do Norte “Rede de Percursos Pedonais – Rua de Camões/Campo de Futebol”. A Câmara mais 

deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal.  -------------------------------------------------------------- 

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Conservação e Restauro 

do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede – 3ª Fase” – 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  

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, para 

financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional Regional 

do Norte “Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede 

– 3ª Fase”. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal.  ------------------------- 

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Centro Cívico de Eiriz” – 

Proposta 

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

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

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional 

Regional do Norte “Centro Cívico de Eiriz”. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Circuito Pedonal da 

Albufeira da Pala” – Proposta 

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

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

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional 

Regional do Norte “Circuito Pedonal da Albufeira da Pala”. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Rede de Percursos 

Pedonais/Cicláveis Albufeira da Pala” – Proposta 

 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, para 

financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional Regional 

do Norte “Rede de Percursos Pedonais/Cicláveis Albufeira da Pala”. A Câmara mais deliberou 

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

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Requalificação dos 

Acessos Pedonais na área envolvente ao Centro de Santa Marinha do Zêzere” – Proposta 

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

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

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo a longo prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional 

Regional do Norte “Requalificação dos Acessos Pedonais na área envolvente ao Centro de Santa 

Marinha do Zêzere”. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal.  ------------- 
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32. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da 

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Centro Cívico de Eiriz” – 

Aprovação das Cláusulas Contratuais - 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  

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade ratificar  o pedido de empréstimo a longo prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional 

Regional do Norte “Centro Cívico de Eiriz” – Aprovação das Cláusulas Contratuais..  ------------------------ 

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Circuito Pedonal da 

Albufeira da Pala” – Aprovação das Cláusulas Contratuais - 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  

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade ratificar o pedido de empréstimo a longo 

prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa 

Operacional Regional do Norte “Circuito Pedonal da Albufeira da Pala” – Aprovação das Cláusulas 

Contratuais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Rede de Percursos 

Pedonais/Cicláveis da Albufeira da Pala” – Aprovação das Cláusulas Contratuais - 

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  

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade ratificar o pedido de empréstimo a longo 

prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa 

Operacional Regional do Norte “Rede de Percursos Pedonais/Cicláveis da Albufeira da Pala” – 

Aprovação das Cláusulas Contratuais. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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35. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da 

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Requalificação dos 

Acessos Pedonais na área envolvente ao Centro de Santa Marinha do Zêzere” – Aprovação 

das Cláusulas Contratuais - 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  

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de empréstimo a longo prazo, para 

financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional Regional 

do Norte “Requalificação dos Acessos Pedonais na área envolvente ao Centro de Santa Marinha do 

Zêzere” – Aprovação das Cláusulas Contratuais.  ---------------------------------------------------------------------- 

 

36. 3ª 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  

XXXVI 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 3ª Revisão ao Orçamento para o 

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

 
37. Isenção de pagamento de taxas referentes às licenças necessárias para a AU-UTI (Pedido de 

Autorização de Utilização) – Moto Clube Baionense – 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  

XXXVII 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 isenção de pagamento de taxas 

referentes às licenças necessárias para a AU-UTI (Pedido de Autorização de Utilização) ao Moto 

Clube Baionense e submeter o assunto à Assembleia Municipal . -------------------------------------------------- 

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

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

XXXVIII 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 do pedido de empréstimo 

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

de faixas de gestão de combustível. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 

Municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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39. Pedido de empréstimo para financiamento em substituição de particulares das despesas 

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

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o pedido de empréstimo para 

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

faixas de gestão de combustível – OE 2019. 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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 17H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 


