CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 22

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019
Aos trinta 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

I.

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de outubro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 22 da Reunião Ordinária de 30.10.2019
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o
registo de algumas iniciativas que ocorreram nas últimas semanas, nomeadamente, a terceira edição
do “Baião a Rir”, um espetáculo de stand up comedy com Rui Xará, Joel Santos, Gabriel Mendes e
João Dias, no passado sábado, dia 19 de outubro, a qual foi bastante participada. Salientou a
importância desta iniciativa, que para além de se tratar de uma atividade lúdica, teve também um
caracter solidário, onde o público foi convidado a entregar um bem alimentar à sua escolha à entrada
do espetáculo, bens que depois serão distribuídos por várias IPSS’s do concelho de Baião. Referiu
que no total foram recolhidos mais de 350 kilos de alimentos, desde leite, arroz, massa, óleo, atum,
salsichas, entre outros, pelo que, considerou que a iniciativa correu muito e ficamos muito satisfeitos.
Depois informou que a Escola de Natação do Município de Baião foi distinguida pela Federação
Portuguesa de Natação, entidade que superintende e certifica todas as atividades ligadas à prática da
natação, atribuiu à Escola de Natação de Baião um certificado de qualidade. Referiu que esta distinção
está associada ao Projeto Portugal a Nadar, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Natação,
através deste projeto, ao qual o Município de Baião está associado, a FPN apresenta, afere e
monitoriza um sistema de ensino com características adequadas ao bom e apropriado
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da Natação nas suas várias vertentes. A Gala
de Natação é um evento organizado pela Associação Portuguesa de Natação, na qual se
homenageiam atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, entidades ou outros agentes desportivos das
várias disciplinas da Natação que se distinguiram ao longo do ano. A cerimónia de entrega da
distinção decorreu no dia 19 de outubro, em Portimão e em representação do Município, recebeu o
certificado a coordenadora do setor do desporto da Câmara Municipal de Baião, Sílvia Costa. Referiu
ainda que o Filme “Baião – Terra Milenar” que estava em competição num dos maiores festivais
internacionais de cinema e turismo, o ART & TUR, conferiu ao município o 2º lugar na categoria, tendo
o júri considerado Baião um “destino cinematográfico”. Salientou que o resultado dos vídeos
promocionais do Concelho, atesta a estratégia de promoção do nosso território. Por fim, referiu-se às
sessões de cinema que voltaram a ser exibidas no Auditório Municipal, que no passado fim de semana,
26 e 27 de outubro, teve casa cheia nos dois dias, com 320 pessoas a assistir, o que denota que, será
mais uma aposta na estratégia para dinamizar a cultura do Município. ---------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou os presentes e usou da palavra para referir
iniciativas com alguma relevância que se realizaram recentemente, designadamente, a tomada de
posse dos 18 novos Juízes Sociais do Concelho de Baião, que ocorreu no dia 24 de outubro na sala
de Audiências do Tribunal Judicial de Baião. Referiu a participação do Senhor Presidente da Câmara
no Dia da Defesa Nacional, em Vila Real, nos dias em que participaram jovens de Baião e de muitos
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outros municípios, tendo apenas Baião marcado presença. Agradeceu o convite formulado pelo
Regimento de Vila Real ao Município de Baião, tendo referido, ainda que o Regimento tem um Museu
que disponibiliza às associações e ao público em geral, para visitas organizadas. Deixou também o
registo da semana de formação financeira, que desta vez, apostou num público mais sénior e que se
realizou nos Centros de Relação Comunitária de Viariz e Tresouras, salientando que a iniciativa correu
bastante bem e mais uma vez com a presença dos responsáveis do Banco de Portugal. Fez referência
também à visita de trabalho de um grupo de 17 investigadores que decorreu no âmbito do 3º Encontro
Luso-Brasileiro de Património Geomorfológico e Geoconservação, que teve início em Baião e
prosseguiu na cidade de Guimarães. Informou ainda que decorre na Escola Secundária uma
exposição, sobre esta temática, que pode ser visitada. Referiu ainda duas atividades com alunos, uma
proporcionada aos alunos do 4º ano, dos 3 agrupamentos de escolas, pela Comunidade Intermunicipal
do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), que tiveram a oportunidade de assistir no passado dia
18 de outubro, no Auditório Municipal de Baião, a uma peça de teatro onde a problemática das
alterações climáticas foi protagonista. Esta ação surge na sequência da elaboração do Plano
Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa, documento no qual se
identificam as principais vulnerabilidades climáticas desta região e as medidas a adotar com vista à
minimização dos seus impactos e riscos. Referiu a realização de uma outra ação de sensibilização
ambiental, “A nossa casa é uma planeta”, com o apoio da RESINORTE, no Agrupamento de Escolas
do Sudeste de Baião, no dia 29 de outubro, com a participação de cerca de 270 alunos do 2º e 3º
ciclos. Fez ainda referencia a uma ação de alerta e sensibilização na Escola Secundária, realizada
pela CPCJ de Baião sobre os problemas associados ao bulling em contexto escolar. Disse ainda que,
no âmbito do Programa de Combate ao Insucesso Escolar está a decorrer uma atividade integrada no
Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), sobre escrita criativa, cuja
temática a desenvolver será os “900 Anos do Mosteiro de Ancede” tendo como destinatários os alunos
do 4º e 6º ano de escolaridade, em que todos os alunos participantes, passarão até 7 de novembro,
pelo Mosteiro de Ancede para uma visita guiada acompanhados pelo escritor infanto-juvenil, João
Manuel Ribeiro, no sentido de recolherem informação para depois escreverem sobre o assunto. O
resultado final desta atividade será a apresentação de um livro gigante e a entrega de um livro a cada
aluno e professor participante. Terminou, referindo-se a uma reunião que ocorreu com o Cabo Chefe
Coelho, Responsável pelo Programa Escola Segura, da GNR do Comando Territorial de Amarante,
que além de abordar o tema da violência doméstica, serviu para que as entidades envolvidas, Câmara
e GNR, pudesse concertar as resposta de emergência para situações de violência doméstica. A este
respeito, fez ainda referência ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres,
a 25 de novembro, data que visa alertar a sociedade para o flagelo que é a violência doméstica,
propondo à câmara um voto de condenação veemente a este flagelo e de apoio às vítimas, bem como
de reconhecimento a todas as entidades que prestam apoio às vítimas e combatem este flagelo
civilizacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata N.º 22 da Reunião Ordinária de 30.10.2019
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

3/11

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara
A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio para se congratular com a atribuição do prémio
ao Filme “Baião – Terra Milenar” no festival de cinema e turismo, em Torres Vedras e onde Baião foi
considerado pelo Júri do Concurso um “destino cinematográfico”. Destacou o regresso do cinema a
Baião, considerando que é uma boa iniciativa, como forma de fixar os jovens, sendo que, ainda é
necessário continuar a trabalhar no sentido de implementar outras politicas de fixação de pessoas no
nosso Concelho, não podendo, por isso, se cruzar os braços, é essencial para combater o problema
demográfico atual. Disse ainda que fazia suas as palavras do Senhor Vice-Presidente da Câmara sobre
o flagelo que é a violência domestica, acrescentando que é fundamental realizar ações para uma maior
sensibilização das pessoas e sobretudo os jovens, de forma a que todos possamos contribuir para
acabar de vez com este flagelo, que é um problema de todos nós. --------------------------------------------------

O Senhor Vereador Henrique interveio para dar conta que no âmbito da revisão do PDM, o processo se
encontra em fase de apreciação participação, entre 16 de outubro e 6 de novembro, onde todos os
interessados podem apresentar as suas sugestões, reclamações e propor alterações. Apelou para a
participação e o envolvimento de todos na melhor fase do processo, dado que é neste período que
devem ser apresentadas as sugestões, de forma a poderem ser analisadas e verificada a possibilidade
da sua viabilização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e
teceu algumas considerações sobre as mesmas. Em relação à Gala de Natação e a atribuição do
certificado e qualidade à Escola de Natação de Baião, referiu ser muito importante para o Município,
uma vez que a Federação, entidade que superintende e certifica todas as atividades ligadas à pratica
de natação, reconhece o trabalho de qualidade que tem sido desenvolvido. Relativamente a atribuição
do segundo prémio a mais um vídeo promocional do Concelho, sublinhou que como todos sabem, não
é a primeira vez que o Município de Baião tem os seus filmes promocionais a concurso, sendo que,
das 5 candidaturas que já efetuou em anos anteriores ao Festival do ART&TUR, conseguiu trazer para
Baião, contando com esta edição, 3 prémios. Destacou que o Município de Baião, está orgulhoso por
mais este galardão, lembrando que esta distinção é a confirmação da qualidade do trabalho que tem
sido feito na divulgação e promoção de Baião além-fronteiras, bem como, um estímulo para o futuro.
Quanto à declaração referida pelo Senhor Vice-Presidente sobre o flagelo da violência doméstica,
concordou plenamente e disse que estando todos de acordo, será a mesma subscrita por todos os
Membros do Executivo. No que toca à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação disse que
todos estamos de acordo sobre o problema de fixar as pessoas e sobretudo os jovens no Concelho,
sublinhando que o diagnóstico está feito, é um problema transversal, e não só de Baião, mas sim, do
País, da Europa e do Mundo e por isso é um dos temas que nos preocupa a todos, sendo fundamental
todos contribuirmos para a solução do problema e não fazendo parte dele. A propósito deste assunto,
informou os Membros do Executivo, de que a Assembleia Municipal de Baião irá realizar uma palestra
sobre as questões de desenvolvimento, no próximo dia 16 de Novembro, com o convidado, Engº Jorge
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Moreira da Silva, Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, a qual será, certamente,
um momento muito oportuno para abordar estas problemáticas. --------------------------------------------------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: as
sessões de cinema no próximo fim de semana, 2 e 3 de novembro, no Auditório Municipal de Baião,
com a exibição do filme a “Maléfica” no sábado às 21H30 e no domingo às 15H30, os bilhetes podem
ser pré-reservados através do e-mail reservas.cinema@cm-baiao.pt ou através do telefone n.º
939994092, sendo que as pré-reservas apenas são confirmadas mediante resposta por parte do
Município. Os bilhetes podem, ainda, ser adquiridos e/ou levantados no Auditório Municipal, na quintafeira, dia 31 de Outubro, das 9H00 às 17H00 e em caso de disponibilidade, os bilhetes podem também
ser adquiridos no próprio dia. A escolha dos lugares é apenas efetuada no ato do levantamento dos
bilhetes, mediante disponibilidade. Os bilhetes reservados devem ser levantados até as 21H10 de
sábado e 15H10 de domingo, após este horário, os bilhetes serão colocados à disposição de outros
interessados. Os bilhetes tem um custo de 2,50 euros, para Famílias de 4 ou mais pessoas, o custo,
será de apenas 2 euros por pessoa. Os bilhetes para os Bombeiros Voluntários terão o custo de
apenas 1 euro. A Entrega de diplomas de Mérito Escolar, no Auditório Municipal de Baião, no dia 8 de
novembro, a partir das 21H00 e terá uma cerimónia de entrega de Prémios de Mérito Escolar a alunos
dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho: Vale d` Ovil, Sudeste e Eiriz. -----------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Falecimento do funcionário António José Monteiro – Despacho N.º 28/2019 – 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. ------------------------------------------------------------------------

2. Cedência do Auditório Municipal ao Rancho Folclórico da Associação Cultural e Recreativa
de Santa Cruz do Douro – 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, aprovar a cedência do Auditório
Municipal ao Rancho Folclórico da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ----------3. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito – 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
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à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Regulamento Municipal de
Trânsito e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------4. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Quinta Gala do Empresário
do 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 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 dos presentes,
aprovar o apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Quinta Gala do Empresário
do Concelho de Baião”. O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia não participou na votação deste
assunto, por impedimento legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Normas provisórias de concessão de apoio financeiro destinado ao fomento da produção
pecuária de ovinos e caprinos – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por
integralmente reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se
certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar as
normas provisórias de concessão de apoio financeiro destinado ao fomento da produção pecuária de
ovinos e caprinos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

6. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de
Baião, destinado ao fomento da produção pecuária de ovinos e caprinos, referente ao ano
de 2018 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por
integralmente reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se
certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião,
destinado ao fomento da produção pecuária de ovinos e caprinos, referente ao ano de 2018. -------------

7. Celebração de acordo para a realização de formação em contexto de trabalho entre a
Câmara Municipal de Baião, o Colégio de S. Gonçalo de Amarante e Maria Luís Azevedo
Barbedo- 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
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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, ratificar a celebração de acordo para a realização
de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio de S. Gonçalo de
Amarante e Maria Luís Azevedo Barbedo. -------------------------------------------------------------------------------8. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural - Fanfarra de S. Tiago e Zés Pereiras –
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 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar com a Fanfarra de S. Tiago e Zés
Pereiras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião
e a Associação de Concertinas do Lameirão – 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 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião
e a Associação de Concertinas do Lameirão. ----------------------------------------------------------------------------

10. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião
e a Ecosimbioses – Associação Ambiental e Cultural do 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 X à presente ata. A Câmara ciente da proposta e
depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade
aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião
e a Ecosimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil. -------------------------------------------11. Relatório final de processo disciplinar – 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
XI 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. Nuno Coutinho, Técnico Superior da Carreira de Jurista da Câmara Municipal de Baião,
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em regime de mobilidade, nomeado por Despachos da Senhora Vereadora, Dra. Anabela Cardoso, de
03.06.2019, 18.06.2019 e 31.07.2019, a Câmara Municipal de Baião, deliberou, por escrutínio secreto
e por unanimidade, aplicar à trabalhadora arguida, a sanção de despedimento disciplinar, prevista nos
artigos 180º, nº 1, al. d), conjugado com o artigo 187º e com o nº 2, do artigo 297º, todos da LGTFP. -12. Proposta de delimitação de área de regeneração urbana de Baião – Alteração – Inclusão de
novos investimentos – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta de delimitação de área de
regeneração urbana de Baião – Alteração – Inclusão de novos investimentos e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Concurso público – Conservação e restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de
Santo André de Ancede 3.ª Fase – Aberto por deliberação da Câmara Municipal, datada de
07/05/2019: A) Revogação da alínea f), pontos 1 e 2, da mesma deliberação. B) Decisão sobre
os erros e as omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos
os que não forem expressamente aceites pelo júri na ata de esclarecimentos – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o Concurso público – Conservação e
restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede 3.ª Fase – Aberto por
deliberação da Câmara Municipal, datada de 07/05/2019: A) Revogação da alínea f), pontos 1 e 2, da
mesma deliberação. B) Decisão sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados,
considerando-se rejeitados todos os que não forem expressamente aceites pelo júri na ata de
esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------14. Concurso público – Por lotes – Para a celebração de contrato de eficiência energética na
iluminação pública do concelho de Baião – 2.ª fase – Aberto por deliberação da Câmara
Municipal, datada de 14/08/2019: A) Revogação da alínea f), pontos 1 e 2, da mesma
deliberação. B) Decisão sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados,
considerando-se rejeitados todos os que não forem expressamente aceites pelo júri na ata
de esclarecimentos – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar o Concurso público – Por lotes – Para a
celebração de contrato de eficiência energética na iluminação pública do concelho de Baião – 2.ª fase
– Aberto por deliberação da Câmara Municipal, datada de 14/08/2019: A) Revogação da alínea f),
pontos 1 e 2, da mesma deliberação. B) Decisão sobre os erros e as omissões identificados pelos
interessados, considerando-se rejeitados todos os que não forem expressamente aceites pelo júri na
ata de esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Pedido de pagamento em prestações do valor da taxa de concessão de sepultura – 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 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 pedido de pagamento em prestações do valor da taxa de concessão de sepultura.--------------

16. Empréstimo a longo prazo, até 1.650.000 Euros, para financiamento de diversos
investimentos – Aprovação das cláusulas contratuais e autorização para celebração do
contrato – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade aprovar as cláusulas contratuais e autorização para
celebração do contrato referente ao empréstimo a longo prazo, até 1.650.000 Euros, para
financiamento de diversos investimentos. --------------------------------------------------------------------------------17. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XVII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores
Vereadores do PSD, aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020 e
submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto os Senhores Vereadores ficaram de
apresentar declaração de voto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

n
IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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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,
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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