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ATA     N.º 18 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 ------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

 

Participou ainda nesta reunião, o Senhor Chefe da Divisão de Gestão Financeira e de Controlo 

Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Ausências: Senhora Vereadora Anabela Rodrigues Cardoso e Senhor Vereador José Manuel Lima 

Soares, por se encontrarem de férias, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. --------- 

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 14 de agosto 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, 
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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 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes, na pessoa do Senhor 

Presidente da Câmara e interveio para fazer uma breve referência ao brilhantismo como decorreram 

as Festas Concelhias e de S. Bartolomeu. Deixou um agradecimento a todas as associações e 

individualidades que contribuíram, direta e indiretamente, para a grande qualidade dos festejos e 

destacou, como bons exemplos, a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião que 

assume a grande responsabilidade da organização, a AEB, o Rancho Folclórico de Baião, a Banda 

Marcial de Ancede e a Banda da Casa do Povo de Sª. Marinha do Zêzere. Agradeceu ainda às Forças 

de Segurança, aos Bombeiros e a todos pelo trabalho e empenho que colocaram nestas festas que 

muito dignificam o nosso Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou os presentes e usou da palavra para 

apresentar um breve pedido de informação relativamente à efetivação da transferência de 

competências de vários setores para a Câmara, no sentido de saber o ponto da situação do processo. 

Disse ainda que seria interessante perceber, o que o Município ganhou efetivamente nos diversos 

setores, para além das competências que já estavam sob a alçada da Câmara, nomeadamente a área 

da educação. Perguntou ainda se, já é possível perceber se os diversos setores ficaram mais 

agilizados e melhores, até, para de futuro se apreender se este, é mesmo o caminho a seguir. ----------- 

 

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

em relação às Festas Concelhias, fez suas as palavras do Senhor Vice-Presidente da Câmara sobre o 

assunto. Referiu que à semelhança dos anos anteriores, foi mais uma edição de grande sucesso, o 

qual se de deve, fundamentalmente ao empenho de diversas entidades que direta ou indiretamente se 

envolveram na realização destas festividades. Felicitou os responsáveis pela diversidade da 

programação, uma vez que contou com atividades e espetáculos direcionados para vários públicos. 

Reconheceu o trabalho de várias entidades, como os Bombeiros, Forças de Segurança, bem dos 

Colaboradores da Câmara envolvidos, dando como exemplo, os trabalhadores afetos ao setor da 

limpeza que, todos os dias logo pela manhã e bem cedo, se preocuparam em limpar as Ruas da Vila, 

para que estas estivessem sempre limpas para se poder receber os milhares de visitantes que nesta 

altura participam nas festas do Concelho e de S. Bartolomeu. Finalmente felicitou a Associação dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião pelo excelente trabalho realizado, sem a existência de 

sobressaltos e sobretudo pelo sucesso obtido, o que, mais uma vez, contribui para a afirmação de 

uma imagem positiva de Baião. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel Diniz Correia 

sobre a transferência de competências para a Câmara, referiu que o processo de aceitação se iniciou 
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apenas há seis meses, pelo que estas responsabilidades não foram ainda integradas em qualquer 

orçamento, para que possam ser analisados os seus efeitos. Disse que a Câmara tem estado a fazer 

um trabalho de preparação em função do que serão as suas novas responsabilidades, de forma a 

proceder à implementação das novas medidas, bem como, analisar o que cada mudança prevista irá 

impactar num outro processo que é será a transferência de competências para as Freguesias. 

Salientou ainda que em relação às competências relacionadas com a área da educação e que já 

estavam sob a titularidade da Câmara, a novidade é que, será também integrado o pessoal não 

docente do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, á semelhança do que já acontece com os outros 

dois Agrupamentos de Escolas, de Eiriz e Sudeste de Baião.-------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, acrescentou que a Câmara aceitou as delegações de 

competências de boa-fé e na certeza de que o princípio de subsidiariedade melhora a eficácia e a 

eficiência da governação em geral e particularmente a nível local e é o que melhor serve o interesse 

das populações ao aproximar a decisão dos cidadãos. Disse esperar que os princípios base deste 

processo sejam devidamente respeitados por todos os parceiros, a começar pelo governo, quer a nível 

financeiro, quer em relação aos meios necessários, salientando a importância do papel da Comissão 

de Acompanhamento. Salientou que, relativamente à Educação, por ser a área mais avançada neste 

processo, os Agrupamentos de Escolas sabem que por parte da autarquia podem ter a subdelegação 

das competências que quiserem continuar a manter e verem até reforçados os seus poderes de 

autonomia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a intervir para dizer que a sua questão se deve, 

apenas ao facto de querer saber como estão as coisas em termos processuais e se estão a decorrer 

como o estabelecido, esperando que a situação evolua de forma estável e efetiva. Perguntou ainda se 

a expectativa em relação à Estrada 304-3 está a evoluir no bom sentido, uma vez que se trata de uma 

via muito importante para aquela zona e para o Concelho. ----------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que, nesta matéria tudo tem sido feito por parte do 

Município, no sentido de obter a melhor resolução possível para o problema. Aproveitou para dizer que 

o Município de Baião tem tomado as devidas diligências, não só em relação a esta estrada, como 

também a ligação de Baião à Ponte da Ermida e outras situações importantes para o Concelho. 

Terminou reforçando o que foi dito pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, “estamos todos de boa 

fé”, neste processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Neste contexto, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse que a bancada do PSD se disponibiliza 

para enveredar qualquer ação que seja necessária, em relação às situações referidas pelo Senhor 

Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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: Semana aquática na piscina municipal coberta, de 2 a 6 de setembro 

(segunda a sexta feira), com entrada grátis na piscina entre as 15h e as 20H00, cujo objetivo é a 

promoção da atividade física e da natação em particular; Meditação pela gratidão na Biblioteca 

Municipal de Baião, no dia 6 de setembro (sexta feira), sessões de meditação que decorrem todas as 

primeiras sextas feiras de cada mês, com  participação é gratuita, mas sujeita a inscrição na biblioteca; 

Bai’o teatro no Auditório Municipal de Baião, no dia 6 de setembro (sexta feira) às 21H00 - Reunião de 

identificação de interessados com o objetivo de se criar um grupo de teatro em Baião, cuja  

coordenação será feita pelos Viajantes no Tempo (Rafael e Ana Paula); Passeio Sénior na Quinta da 

Malafaia, no dia 10 de setembro (terça feira), as Inscrições decorrem nas Juntas de Freguesia e serão 

gratuitas para todos os munícipes com 60 ou mais anos, e de,  20 euros para todas as pessoas com 

menos de 60 anos, os participantes devem residir no concelho, sendo que na Quinta da Malafaia 

haverá Missa, almoço, animação e lanche.  Outros Eventos com apoio da autarquia: 4ª Feira do Vinho 

Verde e das Tasquinhas, no Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere, de 30 de agosto (sexta) a 1 

de setembro (domingo), com entrada gratuita, a sua inauguração será no dia 30 de agosto, sexta feira, 

às 18H00, Rali Terras D’Aboboreira: Baião, Amarante e Marco de Canaveses nos dias 6 e 7 de 

setembro (sábado e domingo). Aberto a todos os públicos, as provas decorrerão nos 3 concelhos; o VI 

Desfile intergeracional de vestidos de nova (até 2010) no Centro Cívico de Santa Leocádia, no dia 7 de 

setembro (sábado), às 21H30, organizado pela CECAJUVI, com entrada gratuita; Expo Aboboreira no 

Centro Hípico em Baião, de 5 a 8 de setembro (de quinta feira a domingo), com entrada gratuita, a  

iniciativa pretende valorizar o património natural e cultural da Serra da Aboboreira, alertando para a 

importância da criação de condições que propiciem o seu usufruto e para o fomento da atividade 

económica. Estando ainda prevista a mostra e exposição de produtos locais do território, workshops e 

outros momentos de reflexão e debate. Atividades desportivas nas modalidades de BTT, Trail e 

Caminhada, com animação e gastronomia em permanência. -------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião SIADAP 1 – 

Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 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, ratificar a 

Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião - SIADAP 1. ------------------- 
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2. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Rancho Folclórico de Baião – Ratificação – 

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 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, 

ratificar a Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com o Rancho Folclórico de Baião.  ------------ 

 

3. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô – Ratificação – 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 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 a Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo Rali Terras D’Aboboreira 2019 

– 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 Rali Terras D’Aboboreira 

2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 3/2019 – Proposta  

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

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

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

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

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 3/2019. ------ 

 

6. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 23/2019 – Proposta  

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

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

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 
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depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 23/2019. ---- 

 

7. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 32/2019 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 32/2019. ---- 

 

8. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 33/2019 – 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 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 no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 33/2019. ---- 

 

9. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 42/2019 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 42/2019. ---- 

 

10. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 51/2019 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 51/2019. ---- 

 

11.  Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 56/2019 – 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 XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

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

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 56/2019. ---- 
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12.  Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 83/2019 – 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  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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 83/2019. ---- 

 

13.  Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 84/2019 – 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  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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 84/2019. ---- 

 

14. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 85/2019 – 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  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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 85/2019. ---- 

 

15. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 88/2019 – 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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 88/2019. ---- 

 

16. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 109/2019 – 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  XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta 

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

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 109/2019. --- 

 

17. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 111/2019 – 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 
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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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 111/2019. --- 

 

18. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 127/2019 – 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  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 a a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 127/2019.  

 

19. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 140/2019 – 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  XIX 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 no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 140/2019. --- 

 

20. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 170/2019 – 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  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 a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, referente ao Processo 170/2019. --- 

 

21. Empreitada de Reabilitação e Adaptação do Edifício da Escola da Avenida para Biblioteca – 

BM1. – Autorização para Realização da Despesa e Abertura do Procedimento – 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  

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 a Autorização para Realização da Despesa 

e Abertura do Procedimento da Empreitada de Reabilitação e Adaptação do Edifício da Escola da 

Avenida para Biblioteca – BM1. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Fixação de preço para a participação de Munícipes no Passeio Sénior, com idade inferior a 

60 anos – 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 
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qual se dá por integralmente reproduzida no anexo  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 fixação de preço para a participação de Munícipes no Passeio Sénior, com idade inferior a 

60 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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, 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


