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ATA  N.º 24 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 13 de novembro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

que os líderes da bancada PSD mostram-se apreensivos com a decisão do governo em suspender 

dezoito obras consideradas prioritárias, dentre as quais, a eletrificação na linha do Douro, do troço 

entre Marco de Canaveses e Régua, que deveria estar concluída este ano. Destacou que aventada 

contratação de novo projetista é uma surpresa, uma vez que seria elaborado pelo gabinete de 

Infraestruturas de Portugal. A inexistência de nova data leva-nos apensar que a obra não avançará no 

atual quadro comunitário. E, tal como esta obra outras estarão em risco de não virem a serem 

realizadas como a ligação de Baião à Ponte de Ermida. Considerando-se a eletrificação do Douro um 

serviço para melhorar a qualidade e segurança das populações, questionou se não deveria o Senhor 

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, Esclarecer melhor as populações 

desta tomada de decisão? Referiu ainda que, na passada segunda-feira, dia 25 de novembro, 

assinalou-se o dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. O Município de 

Baião associou-se a esta campanha. Os líderes da bancada PSD associam-se também nesta causa 

que continua a matar muitas mulheres, sendo que, este ano já morreram 32 pessoas, 23 mulheres, 

oito homens e uma criança. Neste sentido, torna-se urgente mudar as leis, de forma a  atuar mais 

rápido e eficazmente junto das vítimas e dos agressores. ------------------------------------------------------------ 

 

O  Senhor Vereador Miguel Dinis Correia usou da palavra para fazer uma declaração política que teve 

como mote a incoerência dos nossos governantes, no que diz respeito às politicas de Sustentabilidade 

e Defesa do Ambiente. Referiu que de facto, assistimos a declarações públicas de diferentes membros 

do Governo que mais não fazem do que, contradizerem-se uns aos outros. Vejam-se as recentes 

declarações do Senhor Primeiro Ministro que  diz  que " baixar o IVA na eletricidade não é prioritário" ; 

o Sr. Ministro das Infraestruturas manda suspender os trabalhos de eletrificação em  17 linhas 

ferroviárias, incluindo a linha do Douro, por razões diversas. Por outro lado  as declarações 

incessantes do Senhor Ministro do Ambiente que tem como objetivo reduzir as emissões de carbono 

atingindo o "nível zero" e por último, as declarações da Senhora Ministra da Coesão Territorial que diz 

que " se a tendência das populações para viver se mantiver, o interior está condenado. Ou seja, o 

Senhor Ministro do Ambiente defende as energias limpas, mas o  Senhor Primeiro Ministro e o Senhor 

Ministro das Infraestruturas nada fazem para contribuir para alcançar este objetivo. A Senhora Ministra 

da Coesão Territorial alerta para a desertificação do Interior, mas o Senhor Ministro das Infraestruturas 

suspende melhoria na eficácia do transporte ferroviário e como não podia deixar de ser na ferrovia que 

serve o interior. Assim é difícil perceber que políticas tem o Governo para defender o nosso território e 

muito em concreto o Interior. Fez ainda, uma breve referência ao estado do SNS – Serviço Nacional 

de Saúde, mostrando  mais uma vez a sua preocupação com a  degradação dos serviços, a falta de 

médicos de família e especialistas, fecho de urgências e  falta de condições de trabalho dos 
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profissionais de saúde. Referiu ainda que foi aprovada em Janeiro de 2019 uma proposta apresentada 

pelos Vereadores do PSD, na qual mostraram disponibilidade para colaborar com o Executivo 

Socialista na apresentação de soluções para a iluminação e animação de Natal e não lhes foi dada  

essa oportunidade. No seguimento da intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia sobre 

o "Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres ", salientou que PSD se 

associou a esta causa. Por fim, congratulou-se pelo facto de termos tido a oportunidade  de assistir 

nos Paços do Concelho, a uma  Conferência sobre Desenvolvimento Interior e Urbano, patrocinada 

pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e que teve como orador o Sr.   Dr. Jorge Moreira da 

Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara apresentou um voto de pesar pelo falecimento do músico José 

Mário Branco, fundamentalmente por ser uma referência no nosso património musical e pelas suas 

ligações familiares a Baião. Deixou o registo sobre a Conferência “Os desafios da agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável”, que decorreu no passado dia 16 de novembro no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, tendo como Orador, o Dr. Jorge Moreira da Silva – Diretor Geral do 

Desenvolvimento e Cooperação da OCDE e como Moderadora, Dra. Teresa Sá Marques – Geógrafa e 

Professora associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Agradeceu ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Luís Carneiro, pela iniciativa, bem como ao 

conferencista convidado e a todos os que se envolveram na organização de um tema tão atual. 

Subscreveu as palavras da Senhora Vereadora Anunciação relativas à celebração do Dia Internacional 

para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, no passado dia 25 de novembro, a qual visa  

alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres, nomeadamente casos de 

abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos. Alertou ainda para o trabalho que ainda 

há a fazer e para a responsabilidade que todos devemos ter, de forma a contribuirmos para o combate 

a este flagelo cultural e social que tem merecido o empenhamento da autarquia através de uma 

multiplicidade de ações. Referiu-se também ao momento histórico que o País viveu em 25 de 

Novembro de 1975, e que muito contribuiu para a normalização democrática do País. Convidou todos 

os presentes para participarem na II edição do “Fórum Baião Social”, cujo tema versará –  “Respostas 

para as pessoas com deficiência”, que se realizará no próximo dia 3 de dezembro, no Auditório 

Municipal de Baião. Referiu que a proposta desta edição aposta nas instituições e técnicos do 

Concelho, com a participação de convidados da Segurança Social, do IEFP e de uma instituição de 

Vila do Conde que desenvolve um projeto inovador na empregabilidade de pessoas com deficiência. 

Deixou ainda o registo do 4º Aniversário do Centro de Relação Comunitária de Viariz, onde um 

conjunto de pessoas seniores encontraram um sentido para a vida através da partilha de saberes e de 

um vasto programa de atividades, numa aposta deste Executivo. Terminou deixando o registo sobre as 

sessões de cinema no Auditório Municipal dedicada aos Seniores do Concelho, seguida de um lanche, 

atividade nova, que apesar não estar inicialmente inscrita no plano de atividades dos serviços sociais, 
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foi acolhida com muito agrado por todos os que participaram, sendo mais uma aposta ganha e para 

continuar no futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dizer que em relação à questão abordada pelo Senhor 

Vereador Miguel Dinis Correia sobre a iluminação e animação de Natal, pedia desculpa e assumia 

esta falha. Depois deixou o registo sobre a 5ª Gala do Empresário de Baião, felicitando a Associação 

Empresarial de Baião, que uma vez mais esteve à sua altura, tendo corrido tudo muito bem e onde a 

Câmara de Baião tem estado sempre interligada com esta Associação, apoiando a realização das 

suas iniciativas.  Depois fez referência à Casa de Baião no Porto, sita atualmente na Rua das Flores, 

dizendo que devido ao aumento do Turismo na Cidade do Porto, e ao términus do contrato de 

arrendamento no final do ano de 2019, o proprietário do espaço, exigia que valor atual da renda de 

1.700 euros, passa-se para os 6.000 euros mensais. Sendo impossível a Câmara assumir esta 

responsabilidade com a despesa desta loja, apesar de Baião merecer, começou a procurar e a ver 

novas situações e outros espaços alternativos, para a deslocação da referida loja, num espaço que 

não sendo na Rua das Flores, será também ele um espaço digno para Baião. --------------------------------- 

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

fez algumas considerações, em relação ao Voto e Pesar apresentado pelo Senhor Vice-Presidente 

sobre a morte do cantor José Mário Branco, disse que concordava, tendo todos os Senhores 

Vereadores se associado a este Voto de Pesar. Em relação à intervenção da Senhora Vereadora 

Anunciação Gouveia disse que a Câmara não tem responsabilidade direta nos assuntos que abordou, 

no entanto, fica a recomendação. Alertou que os partidos também podem e devem pedir 

esclarecimentos aos Governantes sobre essas situações, uma vez que são estes que têm essas 

atribuições e responsabilidades diretas. Referiu que é preciso ter alguns cuidados sobre as noticias 

que saem na comunicação social, que nem sempre correspondem à realidade e acabam por passar 

de informação a desinformação. Disse que foi informado de que não se tratavam de uma suspensão 

de obras, mas sim de um atraso que advém de um processo burocrático, a empresa a quem foi 

adjudicado o serviço, rescindiu e há necessidade de contratar uma nova empresa. Quanto á ligação de 

baião à ponte da ermida, disse que esta não faz parte das 18 obras que enunciou, uma vez que ela, 

apenas foi inserida no PNI. Em relação ao problema da violência domestica contra as mulheres, disse 

que estamos todos de acordo, mas quando referiu que o Governo deve atuar mais rápido, é verdade e 

é muito importante, contudo, isso só por si não chega, porque o problema continua a ser a família e de 

todos nós que onde estamos, podemos e devemos contribuir para o combate deste flagelo. 

Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, quando disse que os cidadãos 

sentem que as suas aspirações foram defraudadas com a suspensão das obras, não se pode ver a 

situação dessa forma, pois as anomalias acontecem nos concursos públicos, tal como já tem 

acontecido em alguns concursos mesmo aqui na Câmara. Trata-se por isso, como já referiu 

anteriormente de, contratar uma nova empresa para a execução do serviço, o que levará certamente a 
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alguns atrasos. Sobre a descida o IVA da eletricidade, voltou a frisar que se trata de uma atribuição do 

Governo. Em relação à questão da iluminação a animação de Natal, sublinhou o facto do Senhor 

Vereador José Lima ter tido a humildade de reconhecer a falha, no entanto, os Senhores Vereadores, 

também podiam ter alertado, e até mesmo, apresentado as suas sugestões. Quanto à Conferência 

sobre desenvolvimento sustentável “Os desafios da agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável”, que decorreu no passado dia 16 de novembro no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 

disse que foi muito importante debater um assunto que tanto preocupa a sociedade, lamentou, no 

entanto, a falta de participação das pessoas, apesar da sala estar cheia. Sobre a Gala do Empresário 

disse que a Gala, à semelhança dos anos anteriores foi mais uma vez um sucesso e sublinhou a boa 

articulação que tem havido entre a Câmara e a AEB. Relativamente à Casa de Baião no Porto faz 

suas as palavras do Senhor Vereador José Lima, destacando o empenhamento do Senhor Vereador e 

do Senhor Armando Pinho, enquanto Presidente da Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião, no sentido de procurar um espaço alternativo e resolver esta situação, que se 

espera, tenha a sua reabertura durante o primeiro trimestre de 2010. --------------------------------------------- 

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: o Encerramento das Comemorações dos 40 nanos de Vida Literária do 

escritor António Mota, no Auditório Municipal de Baião, no dia 30 de novembro às 21H00, com entrada 

livre, aberto a toda a população; as Comemorações do aniversário do Doutor Orlando de Carvalho, 

que vão ser celebradas, em Santa Marinha do Zêzere, nos Serviços Descentralizados do Município de 

Baião, no próximo dia 01 de dezembro, pelas 15H00, o evento é uma organização conjunta da 

Câmara Municipal de Baião e da Comissão de Honra constituída para o efeito, o orador convidado 

será o Dr. Alberto Martins, a entrada será livre e aberto a toda a população; o III Fórum Baião Social – 

 “Respostas para as pessoas com deficiência”, no próximo dia 3 de dezembro, realizar-se-á, no 

Auditório Municipal de Baião, a iniciativa terá inicio  08H30; Cinema, no fim de semana, 7 e 8  de 

dezembro, no Auditório Municipal de Baião, com exibição do filme o “MidWay”. Outros eventos 

externos: a Noite de Fado, no dia 30 de novembro, pelas 21H00, em São Tomé de Covelas, no edifício 

da antiga sede da Junta de Freguesia, em entrada livre; o XIII Passeio TT, organizado pelos 

Bombeiros Voluntários de Baião, a iniciativa decorre no dia 7 de dezembro e terá sentido solidário. ----- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Cedência do Auditório Municipal ao ACES Baixo Tâmega – Proposta 

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

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

reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 
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competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a cedência 

do Auditório Municipal ao ACES Baixo Tâmega. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo – 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 dos presentes, aprovar a cedência 

do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo. ------------------------------------------------------------------ 

 

3. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião  – Proposta  

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

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

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

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal à OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião. ------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião  – Proposta  

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

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

reproduzida no anexo 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 a 

Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião. -------------------------------------- 

 

5. Pedido de isenção de taxa de inumação de Cadáver – 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, aprovar o pedido de isenção de taxa de inumação 

de Cadáver e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto todos os Senhores 

Vereadores louvaram a iniciativa da Agência Funerária em questão.---------------------------------------------- 

 

6. Pedido de isenção de taxas referentes ao transporte de 20 crianças ao Parque Temático de 

Natal em Santa Maria da Feira – Santa Casa da Misericórdia de Baião – Proposta  

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

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

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

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade 
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dos presentes, aprovar o pedido de isenção de taxas referentes ao transporte de 20 crianças ao 

Parque Temático de Natal em Santa Maria da Feira, apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de 

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

 

7. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde “Os Alegrinhos” – 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 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 Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde “Os Alegrinhos”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa do Gôve  – 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 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, 

ratificar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa do Gôve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião – 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 – Associação de Trabalhadores da Câmara 

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

 

10.  Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural AMIGO – Associação de Modalidades 

Inovadores do Gôve – 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, 
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aprovar a Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural AMIGO – Associação de Modalidades 

Inovadores do Gôve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube de Caçadores de 

Baião  – 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 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, 

ratificar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde “Os Alegrinhos”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Designação do novo representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Baião  – 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 designação da Técnica Superior, Arlete de Araújo Miranda, como novo representante do 

Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião. --------------------------------------------- 

 

13. Aquisição de imóvel – Prédio Rústico – Por compra, situado em Carvalhal, União de 

Freguesias de Campelo e Ovil – 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 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 

Aquisição de imóvel, prédio rústico, por compra, situado em Carvalhal, União de Freguesias de 

Campelo e Ovil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Aquisição de imóvel – Prédio Rústico – Por compra, situado no Lugar de Lagoas, União de 

Freguesias de Campelo e Ovil – 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 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 

Aquisição de imóvel, prédio rústico, por compra, situado no Lugar de Lagoas, União de Freguesias de 

Campelo e Ovil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Procedimento por concurso público da empreitada Conservação e Restauro do Complexo 

Arquitetónico do mosteiro de Santo André de Ancede – 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  

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 proposta. ------------------------------------------ 

 

16. Alteração Simplificada do Plano de Urbanização de Santa Marinha do Zêzere  – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 Alteração 

Simplificada do Plano de Urbanização de Santa Marinha do Zêzere. Sobre este assunto o Senhor 

Vereador Miguel Dinis Correia, solicitou alguns esclarecimentos, tendo o Senhor Vereador Henrique 

Gaspar prestados todos os esclarecimentos solicitados.--------------------------------------------------------------- 

 

 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 


