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ATA  N.º 24 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, 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, estiveram presentes através de videoconferência e atendendo às 

medidas de contingência no âmbito do COVID-19, 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 onze horas 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 12 de dezembro de 2020, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para deixar o 

registo sobre o 25º Prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) em que Baião foi 

honrado com duas distinções, nomeadamente o Prémio Coleção Visitável para a “Coleção António 

Miranda – Núcleo de Arte Sacra do Mosteiro de Ancede” e o Prémio Colecionador atribuído 

postumamente ao cidadão organizador daquela coleção de arte sacra, António Miranda. Referiu que 

também no dia 10 de dezembro o Turismo de Portugal premiou o projeto "Viagem a Portugal", no qual 

participaram as colaboradoras da Câmara Municipal de Baião, Aida Ribeiro e Dora Pinto. Esta 

distinção foi atribuída no âmbito do prémio ALA+T - Qualificar para o Turismo. Tratou-se de uma 

colaboração de vários organismos, entre os quais as Associações de Municípios do Vale do Sousa, 

Rota do Românico e do Baixo Tâmega e os Municípios de Baião e Marco de Canaveses. Disse que 

estes prémios são importantes meios de promoção da nossa região e felicitou as colaboradoras que 

se envolveram nesta iniciativa. Por fim, referiu a iniciativa, “Juntos neste Natal”, espetáculo de Natal 

promovido pela Câmara com o objetivo de alegrar o Natal atípico que vivemos, em que não é possível 

as famílias e os amigos conviverem de forma habitual e mais próxima, para tal, lançou o convite a 

dezenas de artistas, grupos musicais e de dança locais para a realização de um espetáculo chamado 

“Juntos Neste Natal”. O programa poderá ser visto nas redes sociais do Município de Baião, a primeira 

parte será transmitida a 20 de dezembro, a segunda a 23 de dezembro e a terceira parte será exibida 

no dia 26 de dezembro e o resultado traduzir-se-á em várias horas de “magia”, de bom entretenimento 

e de momentos emocionantes e muito especiais. Terminou desejando um Bom Natal a todos os 

participantes da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou todos os participantes na reunião e usou da 

palavra para em nome do PSD, solicitar informação sobre o que se tem ouvido na comunicação social 

sobre a trasladação dos restos mortais do escritor Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, proposta 

que deu entrada no Parlamento, sob a forma de projeto de resolução, assinado por quatro deputados 

socialistas, entre eles, José Luís Carneiro. Referiu que não sabe qual é a intenção ou o objetivo, 

apesar de saber que é naquele local que estão sepultados os grandes vultos de Portugal. Disse ainda 

que, a noticia foi uma surpresa para os Baionenses e que os mesmos têm o direito de ser informados, 

tanto que foi pela sua trasladação para o Cemitério de Santa Cruz do Douro, que o Concelho lhe 
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dedicou a devida importância e fez história, ao ponto de se constituir uma Fundação em sua 

homenagem, com o seu nome e Sede na Casa de Tormes. Relembrou que a D. Maria da Graça fez 

toda questão de trazer os seus restos mortais para o Cemitério de Santa Cruz do Douro, pelo que não 

fará sentido voltar para Lisboa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os participantes na reunião e interveio para 

prestar alguma informação relevante sobre apoios socias nesta quadra natalícia, nomeadamente uma 

oferta alimentar dos funcionários do IEFP para famílias sinalizadas na CPCJ, que foi distribuída em 

cabazes alimentares, bem como a oferta dos funcionários e fornecedores dos 2 Hotéis do Grupo JASE 

que ofereceram 12 cabazes a outras tantas famílias sinalizadas pelos Assuntos Sociais da Câmara, 

com refeições para a noite de Natal e almoço do dia seguinte. Também a empresa Douro Suites fez 

uma distribuição de cerca de 20.000 máscaras à população e entregou 1000 para as Corporações dos 

Bombeiros do Concelho. Deixou também o registo sobre a entrega de 780 livros às crianças e alunos 

dos JI, públicos e das IPSS e das escolas do 1º ciclo, em substituição da tradicional Festa de Natal, 

iniciativa que contou com a presença do Senhor Delegado Regional de Educação. Por fim, informou 

que já está a ser distribuído pelas Juntas de Freguesia, um bolo rei e uma garrafa de vinho do porto a 

todas as famílias do concelho com idosos, tarefa que se tornou um pouco complicada, dado que 

coincidiu com uma altura em que os funcionários da Ação Social se encontram em isolamento 

profilático. Agradeceu aos funcionários do apoio logístico e ao Senhor Armando Pinho que coordenou 

com a ajuda dos Senhores Presidentes de Junta e outras pessoas que apesar de não pertencerem à 

Ação Social, se empenharam na distribuição de cerca de 3 415 bolos reis e 3415 garrafas de vinho do 

porto, pelos idosos do Concelho nesta quadra de afetos. Terminou desejando a todos um Bom Natal, 

contido dentro do que é possível, na esperança de que o próximo volte a ser o que era para as 

famílias antes desta pandemia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os participantes e usou da palavra para dar conta 

de algumas notas importantes, designadamente, a concretização do anseio dos zezerenses, que 

finalmente foi possível, a aquisição do terreno em Santa Marinha do Zêzere destinado à nova Zona 

Industrial de Santa Marinha do Zêzere. Disse que foi um processo difícil até chegar à realização da 

escritura. Abordou ainda o processo da expropriação dos terrenos destinados à expansão da Zona 

Industrial de Campelo e que espera ter novidades no primeiro trimestre de 2021. Referiu que a 

aquisição do terreno em Santa Marinha do Zêzere foi numa boa altura, pois será uma forma de criar 

mais impulso à requalificação da estrada 304-3, bem como à ligação de Baião à Ponte da Ermida, vias 

estruturantes para esta nova zona industrial. Referiu que a iniciativa do “Compre em Baião” correu 

muito bem, foram vendidos 35.000 cupões, correspondentes a cerca de um milhão de euros, o que foi 

muito para os comerciantes do Concelho. Em contexto de comparação, disse que o Município de 

Penafiel também fez o mesmo, situação que ficou aquém do se fez em Baião. Aproveitou para mais 

uma vez, elogiar a relação de parceria existente entre o Município de Baião e a Associação 
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Empresarial de Baião, em prol dos comerciantes de Baião. Por fim, informou que nesta época natalícia 

os restaurantes irão funcionar em Takeaway e a Câmara irá contribuir com o pagamento do transporte 

em táxi, como forma de apoiar os taxistas do Concelho que também têm sentido os problemas 

causados pela pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

teceu algumas considerações, nomeadamente em relação à forma como os colaboradores dos 

diversos setores se têm empenhado nas melhores respostas às muitas necessidades de atuação, 

nomeadamente em contexto de pandemia. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora 

Anunciação, disse que a Câmara não será a entidade mais indicada para lhe prestar os 

esclarecimentos solicitados, uma vez que a intenção da trasladação dos restos mortais do escritor Eça 

de Queiroz para o Panteão Nacional, partiu, ao que sabe, do Conselho de Administração da respetiva 

Fundação. Porém, referiu que se deve encarar esta situação com serenidade, uma vez que a 

possibilidade do Panteão Nacional é, desde logo, o reconhecimento da importância de Eça de 

Queiroz. Não estranha, por isso, que o Presidente da Fundação Eça de Queiroz, que é bisneto do 

escritor, ache por bem homenagear este grande vulto da literatura portuguesa com a trasladação dos 

seus restos mortais para o Panteão Nacional, onde também se encontram sepultados outros grandes 

vultos importantes de Portugal, o que também será uma honra para todos. Assim concluiu sugerindo 

que alguma informação mais em concreto sobre o assunto, deverá ser solicitada diretamente ao 

Conselho de Administração da Fundação. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, interveio mais uma vez para dizer que os familiares têm 

uma palavra sobre o assunto e são os que têm o direito de manifestar a sua vontade, no entanto, os 

agentes locais também podem mostrar interesse em manter a situação atual, uma vez que também já 

faz parte da história do Concelho desde que também foi interveniente aquando da sua trasladação 

para o Cemitério de santa Cruz do Douro. Disse ainda que o PSD irá ter em consideração a sugestão 

do Senhor Presidente da Câmara e solicitar informações ao Conselho de Administração da Fundação 

Eça de Queiroz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara, ainda sobre este assunto, lembrou mais uma vez, que deve haver 

clareza e serenidade e não usar esta situação em eventuais contextos de lutas político-partidárias, 

sendo muito importante um esclarecimento cabal da situação antes de quaisquer considerações. ------- 

 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Abate de Bens Corpóreos do Património Municipal – Conhecimento  
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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 I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ---------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Comissão Política Concelhia do Partido Social Democrata 

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 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 à Comissão Política Concelhia do Partido Social Democrata de Baião. ----------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 31/2020 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 31/2020. -------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 32/2020 – 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 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 atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 32/2020. -------------------- 

 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 33/2020 – 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 a 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Processo 33/2020. --------------------------------- 

    

6. Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zêzere – Proposta de aprovação pelo Órgão 

Executivo Municipal e Início do período de Discussão Publica – Proposta  
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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 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 dos presentes, aprovar o Projeto de Regulamento 

Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários de Baião e de Santa Marinha 

do Zêzere e dar início ao do período de Discussão Publica. O Senhor Vereador Henrique Gaspar  

ausentou-se da reunião, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos 

termos do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Baião – 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 

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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 

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 dos presentes, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O 

Senhor Vereador Henrique Gaspar ausentou-se da reunião, não participando na discussão e votação 

da proposta, por impedimento, nos termos do CPA. -------------------------------------------------------------------- 

 

9. Atribuição de apoio à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô – 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 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 à Paróquia de São 

João Baptista de Gestaçô. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

10.  Atribuição de apoio à Paróquia de Santa Maria de Teixeiró – 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 X 

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 a atribuição de apoio à Paróquia de Santa 

Maria de Teixeiró. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube Náutico de 

Ribadouro – 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 

dos presentes, aprovar a minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube 

Náutico de Ribadouro. O Senhor Vice-Presidente da Câmara ausentou-se da reunião, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA. ------------------ 

 

12.  Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – 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 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 minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a AMIGO – Associação 

de Modalidades Inovadores do Gôve. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Associação Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares” – 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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares”. ----------------------------------------------------- 

 

14.  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 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, 
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aprovar a minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de Caçadores 

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

 

15.  Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube de Caçadores com a 

Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte  – 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 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 

dos presentes, aprovar a minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube 

de Caçadores com a Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte. ----------------- 

 

16.  Minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Recreativa, Desportiva e Cultural do Águias Futebol Clube de Míguas – 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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Recreativa, Desportiva e Cultural do Águias Futebol Clube de Míguas. -------------------------- 

 

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

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 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 minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Fanfarra de S. Tiago e Zés Pereiras. --------------------------------------------------------------------------------------    

 

18.  Minuta de protocolo de colaboração entre a Freguesia de Gestaçô e o Município 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 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 minuta de protocolo de colaboração entre a Freguesia de Gestaçô e o Município de Baião. -- 
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19.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Associação Cultural e Recreativa 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 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 o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Cultural e Recreativa 

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

 

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. A título 

excecional, atendendo às medidas de contingência no âmbito do COVID-19, as propostas e os 

documentos anexos serão assinados somente pelo Senhor Presidente da Câmara, sendo que, a ata 

em minuta será assinada, apenas, pelo Presidente da Câmara e por quem a secretariou. ------------------ 

 

 

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 13H00 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,  

 

_____________________________________________ 
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A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


