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ATA  N.º 04 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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, de com o 

Decreto da AR 104/XIV, que altera a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e aprova medidas excecionais 

e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da 

doença 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ausências: Senhora Vereadora Anabela Cardoso, por motivos de ordem técnica, nomeadamente falta 

de rede de internet, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. -------------------------------------- 

 

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 
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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 27 de janeiro de 2021, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia, 

por não ter estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 

11.º do Regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os participantes e iniciou este período propondo 

um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Engº Orlando Augusto Geada Ribeiro Alves, fazendo a 

leitura do conteúdo do mesmo, o qual faz parte integrante da presente ata (Doc.1). O Voto de Pesar foi 

aceite pelos presentes, ao qual se associaram e o subscreveram, todos os Membros do Executivo. ---- 

 

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

par dizer que foi lançada uma petição on-line para que os restos mortais do Escritor Eça de Queiroz 

permaneçam em Santa Cruz do Douro e não sejam trasladados para o Panteão Nacional. Lembrou 

que a posição do PSD, tal como já foi manifestado em reuniões anteriores, vai de encontro a esta 

petição, a qual defende que os restos mortais do escritor permaneçam em Santa Cruz do Douro. ------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro usou da palavra para dar conta de que a Câmara está a 

ultimar os preparativos para avançar com uma campanha municipal de incentivo à esterilização de 

animais pertencentes a munícipes carenciados. Para tal, os interessados devem fazer a sua inscrição 

no GAF – Gabinete de Apoio à Família que fará a respetiva avaliação. Disse ainda que esta campanha 

será divulgada através dos meios de comunicação da Câmara, no sentido desta informação chegar ao 

maior número de pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou os participantes e interveio para deixar o registo de 

algumas notas importantes, nomeadamente as notícias que têm saído sobre o PRR – Plano de 

Recuperação e Resiliência para o País e para o Concelho e dizer que estamos todos de parabéns por 

todo o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, Câmara e Governo. Realçou claramente a resiliência 

do Presidente da Câmara, que acompanhou sempre este processo batendo â porta de tudo o que é 

ministério, para ver resolvido este grande anseio da população baionense. O documento é um plano 
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de esperança para a recuperação económica, educação e social, sobretudo para as regiões do interior 

de baixa densidade, como é o caso de Baião, que têm vindo a assistir a uma perda constante de 

população, sendo que, este plano integra políticas públicas que possam retroceder o que tem vindo a 

acontecer. Em relação à ligação da Ponte Ermida, lembrou o apoio de todos sem exceção, felicitou os 

Senhores Vereadores do PSD e de todas as forças políticas do Distrito, com assento Parlamentar que 

se uniram à Câmara para a resolução deste problema. Lembrou que naturalmente nada está definido, 

mas há a esperança de que este plano seja concretizado depois da aprovação pela Comissão 

Europeia. Salientou que a Câmara, atenta a todos os desenvolvimentos e no sentido do 

desenvolvimento económico que estas oportunidades criam, adquirimos terrenos com condições 

favoráveis à implantação de empresas, como é o caso da expansão das Zonas industrial de Campelo. 

Disse ainda que a Câmara comprou 10,600 m2 e está a negociar a compra de mais doze e duzentos 

m2 de terreno em Santa Marinha do Zêzere, para a futura Zona Industrial. Mostra que o trabalho tem 

sido desenvolvido e a resposta esta aí, pelo que tudo isto são motivos para todos se congratularem 

com este plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Senhor Presidente da Câmara e referiu-se ao processo de vacinação da população mais idosa que 

teve início ontem, dia 23 de fevereiro, tendo sido informado de que tudo correu bem. Lembrou que não 

fazia sentido, os idosos de Baião terem de se deslocar ao Marco de Canaveses para serem vacinados 

e destacou a posição política do Senhor Presidente da Câmara, ao tomar a iniciativa de fazer valer 

este direito dos baionenses junto dos responsáveis da saúde, comprometendo-se a criar uma 

estrutura, para que os idosos sobretudo no período de confinamento, não fossem expostos ao  

transporte em grupo para serem vacinados no Concelho vizinho. Informou ainda que a previsão é de 

que sejam vacinados diariamente cerca de 84 idosos, esperando que tudo corra bem no que diz 

respeito à chegada das vacinas. Deu conta também de que a Câmara se disponibilizou para apoiar no 

processo ao nível dos recursos humanos, cedendo dois funcionários, bem assegurando o transporte 

dos idosos que precisem para serem vacinados. Salientou que todos se devem congratular com a 

forma como o processo está a decorrer, esperando que assim continue sendo que a Câmara, em 

articulação com os serviços de saúde, tudo fará para que isso aconteça. Depois informou que irão 

começar a circular um conjunto de vídeos temáticos sobre o tema “Educar para a Felicidade”, no 

âmbito de uma iniciativa que surge através da colaboração dos Serviços de Psicologia e Orientação 

dos Agrupamentos de Escolas, em parceria com o setor da Educação do Município de Baião e o 

Programa Intermunicipal do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Técnicos 

do PIICIE. Destacou a importância deste tipo de iniciativas, sobretudo numa altura em que os alunos e 

as famílias estão em isolamento social, as escolas estão encerradas e muitos pais estão em casa com 

os filhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tendo em conta que a Senhora Vereadora Anabela Cardoso saiu da reunião por razões de ordem 

técnica de falha da internet, o Senhor Vice-Presidente deixou o registo de duas notas que a mesma 

pretendia transmitir, nomeadamente a continuação da disponibilização de livros em “Take away”, no 

sentido de colmatar o encerramento das Bibliotecas devido à pandemia COVID-19, em especial neste 

período de confinamento. Deu conta de uma outra iniciativa meritória dos colaboradores da Biblioteca, 

destinada às pessoas mais idosas, que podem solicitar que lhes seja lida pelo telefone uma história, 

de forma a minorar os efeitos do isolamento a que estão sujeitos nesta altura de confinamento. ---------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentos todos os participantes da reunião e interveio 

para dizer que em relação à trasladação dos restos mortais do Escritor Eça de Queiroz, os senhores 

Vereadores do PSD estão solidários com a Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro e com outros 

membros da família, que defendem que os restos mortais do escritor deviam permanecer em Baião. 

Disse que há um conjunto de pessoas que deram início a este processo de forma pouco correta, o 

qual traduz uma falta de respeito para com as organizações e pelo facto de todo este processo ter 

passado a montante, sem ter havido qualquer contacto sobre esta situação. Disse que o projeto partiu 

da Assembleia da República com o apoio do Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Luís 

Carneiro e foi conduzido sem ter o mínimo contacto com as instituições do Concelho, defendendo que 

o mesmo carecia de alguma transparência e clareza e ter funcionado como um todo e não como uma 

parte. Relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, congratula-se pelo facto de constar no 

mesmo a ligação à Ponte da Ermida e à EN 211, disse que estas obras estão lá colocadas, agora é 

preciso continuar a lutar, estar em contacto permanente, para que não venham a ser retiradas como já 

aconteceu. Regozijou-se com as palavras do Senhor Vereador José Lima, quando referiu que todos 

lutamos por este processo e por isso, este mandato fica marcado pela positiva, uma vez que se trata 

de obras estruturantes para o Concelho. Reforçou a pretensão da requalificação da EN 304-3, que 

também preocupa a população pelo mau estado em que se encontra e o considerável tráfego que nela 

circula. Disse ainda que a requalificação desta via é muito importante para a futura Zona Industrial de 

Santa Marinha do Zêzere, como forma de escoamento e entrada de produtos, pelo que esta zona só 

tem a ganhar com estas duas vias. Sobre o assunto da vacinação disse que se congratulava com o 

facto do Senhor Presidente insistir junto das entidades para que a vacinação decorresse em Baião e 

não no Marco de Canaveses, disponibilizando para o efeito uma estrutura com as devidas condições 

de conforto e garantias de segurança aos utentes que estão a ser vacinados. Disse ainda que a 

Câmara está de parabéns pela forma como procedeu na resolução deste assunto, bem como na forma 

como está a apoiar em termos logísticos todo o processo. Lembrou que é preciso continuar a 

acompanhar e estar atento com que se poderá contar em termos stock do produto e não se venham a 

sofrer interrupções por falta do mesmo. Referiu ainda que seria importante saber qual o número de 

doses disponíveis da vacina para o Concelho. Perguntou ainda ao Senhor Vereador do Pelouro da 
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Indústria e Comércio, José Lima, se efetivamente existem contactos com a Associação Empresarial de 

Baião, no sentido de se poder organizar alguns eventos alusivos à gastronomia do Concelho. ------------ 

O Senhor Vereador José Lima na sequência da questão apresentada pelo Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia, disse que estão a ser estudadas formas para a realização de alguns eventos, como a 

Feira do Fumeiro e do Vinho, ainda que não nos moldes habituais. Referiu que está a ser tratado em 

articulação com a Dolmen, a qual já tem uma plataforma que integra um canal de venda on-line. Já em 

relação à Feira do Cozido e depois dos contactos efetuados com os restaurantes participantes, será 

através  “Take away”, sendo que a entrega será feita através da rede de transporte de táxis, tal como 

se fez no Natal e Ano Novo. Acrescentou ainda que a Câmara irá suportar o custo do envio dos 

produtos, bem como o transporte da entrega das refeições. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia pediu uma clarificação no sentido de saber se a plataforma 

que referiu, prevê ou tem a função e-commerce e se os pagamentos podem ser feitos através de 

Multibanco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Lima respondeu que se trata de uma mostra dos produtos de Baião, que 

funcionará como promoção dos mesmos, no sentido das pessoas continuarem a vir a Baião durante o 

ano, sendo que os moldes de pagamento estão a ser preparados dentro do que já foi referido. ----------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, ainda em relação ao processo de vacinação, disse que o 

mesmo integra várias componentes, desde o apoio logístico por parte da Câmara, aos recursos 

humanos e à gestão do processo por parte da ACES,  e depois,  o vetor principal que é o fornecimento 

das vacinas. Referiu que desde que se iniciou o processo de vacinação, e dentro da parceria entre 

Câmara e a ACES, tudo tem estado a correr bem e dentro da normalidade, tendo sido vacinadas 84 

pessoas por dia,  lembrando que o fornecimento da vacina não depende de nenhuma destas 

entidades nem da vontade do próprio governo, pelo que nos resta ter a esperança que o problema do 

fornecimento seja resolvido e regularizado ao nível das entidades europeias.----------------------------------- 

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

teceu algumas considerações. Começou por informar os Membros de Executivo que alguns serviços 

da Autarquia obtiveram recentemente a Certificação da Qualidade com o selo emitido pela APCER, 

mas referiu que mais importante que a certificação é a forma como esta se poderá traduzir numa 

melhoria dos respetivos serviços. Lembrou que este era mais um dos compromissos eleitorais 

assumidos, sendo que, agora, é preciso olhar para outros serviços e criar condições para se avançar 
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com a certificação dos mesmos. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação 

Gouveia sobre a trasladação dos restos mortais do Escritor Eça de Queiroz, lembrou que as honras de 

Panteão Nacional são apenas concedidas às grandes figuras da Nação e que o escritor e a sua obra 

merecem ter essas honras. Por isso, defende que se deve olhar para este assunto com serenidade, 

seriedade e elevação e pensar que não haveria melhor maneira de honrar Eça de Queiroz e a sua 

obra, do que conceder-lhe honras de Panteão. Realçou que o assunto não deve ser visto pela 

negativa, mas sim para o que representa o Panteão Nacional e o que irá contribuir para perpetuar a 

própria Fundação Eça de Queiroz. No que toca à falta de consulta e comunicação, disse que poderia 

ter havido uma melhor articulação sobretudo com a Câmara, já em relação à Fundação, referiu que 

esta tem os seus órgãos próprios que tomam as suas decisões, como o Conselho de Administração 

que teve um papel central em todo o processo e em que o seu Presidente é bisneto do próprio escritor. 

Posto isto, disse que todos se devem focar no que é verdadeiramente importante e honrar o escritor e 

a sua obra, lembrando que o projeto recebeu aplausos de todos os partidos políticos com 

representação da Assembleia da República e não dignifica ninguém arrastar um assunto demasiado 

importante, como este, para um contexto de disputa pré-eleitoral. Destacou que, enquanto Baionense 

e enquanto Presidente da Câmara, está satisfeito, sendo que entende que é uma grande honra para a 

Fundação, para Baião e para o País, serem concedidas honras de Panteão ao escritor e à sua obra. 

Por fim, apelou, mais uma vez à serenidade de todos e que para mais esclarecimentos sobre o 

assunto, devem ser solicitados à Fundação Eça de Queiroz. -------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Anunciação voltou a intervir para dizer que reiterava tudo que disse, lamenta o 

facto do processo ter passado ao lado do Executivo, mas considera que o lugar onde os Vereadores 

podem manifestar o que os preocupa e que de certa forma lhes trás algum desconforto, é na própria 

reunião do Executivo, motivo pelo qual abordou o assunto. Terminou dizendo que é importante mostrar 

o descontentamento e voltou a dizer que não concordava com a trasladação dos restos mortais do 

escritor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que esta matéria é daquelas discussões em que uns concordam e outros, 

porventura não, por isso, disse que todos têm a responsabilidade de apelar à tolerância e à não 

politização e partidarização do assunto, sobretudo numa altura como a que se vive atualmente, em 

que todos devemos estar de boa-fé e fazer parte das soluções. Em relação ao assunto abordado pelo 

Senhor Vereador Henrique, sobre a campanha de esterilização de cães e gatos pertencentes a 

famílias mais carenciadas através do GAF, disse que é muito importante, na medida em que vai 

impedir uma reprodução descontrolada. Destacou que se trata de uma importante iniciativa, e, por 

isso, será promovida de forma a fazer chegar a informação às pessoas através de meios de 

comunicação diversos, para se poderem inscrever. -------------------------------------------------------------------- 
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Sobre a ligação de Baião à Ponte da Ermida, assunto abordado pelos Senhores Vereadores, José 

Lima e Miguel Dinis Correia, disse que é uma grande satisfação, contudo, frisou que apesar desta não 

ser só uma intenção, só devemos ficar descansados quando a obra começar. Lembrou o momento de 

quando o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, lhe disse que o assunto ia mesmo avançar, 

deixando por isso, o registo de um bem-haja, por ter cumprido com a sua palavra. Disse que apesar da 

obra ainda não ter começado, é importante salientar que neste momento o mais importante para a 

Câmara era, efetivamente constar da proposta do Governo nos grandes eixos do PPR. Lembrou que 

tudo isto nos deixa bastante otimistas, mas também cautelosos, uma vez que o documento ainda 

carece da aprovação da Comissão Europeia, para depois ser executado. Deixou ainda palavras de 

reconhecimento ao Senhor Secretário de Estado, Jorge Delgado, à Ministra da Coesão, Dra. Ana 

Abrunhosa, ao Ministro Pedro Nuno Santos e obviamente ao Senhor Primeiro Ministro, Dr. António 

Costa, ao Dr. José Luís Carneiro, ao Ex-deputado Fernando de Jesus, aos Presidentes das Câmara 

limítrofes, Resende, Mesão Frio, Régua e Marco de Canaveses, a todos os Vereadores inclusive os do 

PSD e aos grupos parlamentares de todos os partidos que se manifestaram a favor e contribuíram 

para um maior impacto desta pretensão da Câmara. Não esqueceu o contributo de todos os Senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho, destacando o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, quer o atual quer os anteriores, pelo seu empenho na luta por 

esta causa. Sobre o processo de vacinação disse que o Senhor Vice-Presidente já respondeu às 

questões apresentadas, acrescentou apenas que todos estamos satisfeitos pelo facto do processo de 

vacinação dos nosso cidadãos ter iniciado e decorrer em Baião e sobretudo por fazermos parte da 

solução. Deixou uma palavra de apreço ao Coordenador da Proteção Civil, Engº José Manuel Ribeiro, 

que tem estado sempre na linha da frente, e nele sublinhou o importante papel de todos os 

colaboradores da Autarquia, dizendo que para além doutros grupos prioritários, também os 

Coordenadores Municipais de Proteção Civil deviam fazer do grupo de pessoas prioritárias para a 

vacinação. Sobre o assunto abordado pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, relativamente à EN 

304-3, disse que não ia repetir o que tem vindo a dizer sobre este assunto e sobre a necessidade da 

requalificação desta via, e que espera ter muito em breve, boas notícias, para esta estrada que precisa 

de intervenção urgente. Em relação aos eventos referidos pelo Senhor Vereador José Lima, disse que 

se está a estudar a melhor solução e que vá de encontro ao agrado a todos os participantes, sendo 

que, tudo será feito, no que depender do apoio da Câmara, para contribuir para uma maior 

dinamização da economia local e ajudar as pessoas. ------------------------------------------------------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                     

 
1. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo 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, aceitar e agradecer a oferta de livros para a 

Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Oferta de Livros para a Biblioteca Municipal – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo 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, aceitar e agradecer a oferta de livros para a 

Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Minuta de acordo de gestão entre a Infraestruturas de Portugal, S. A. e o Município de Baião 

– Construção de Passeios Contínuos nos dois lados da EN108 e Requalificação de Espaços 

Adjacentes – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de gestão entre a 

Infraestruturas de Portugal, S. A. e o Município de Baião, para a Construção de Passeios Contínuos 

nos dois lados da EN108 e Requalificação de Espaços Adjacentes. ----------------------------------------------- 

 

4. Projeto de Regulamento da Universidade Sénior de Baião – Publicitação do Início do 

Procedimento e Participação Procedimental – Prazo para Participação Procedimental – 

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 o Início do Procedimento, Participação Procedimental e Prazo para Participação 

Procedimental referente ao Projeto de Regulamento da Universidade Sénior de Baião. --------------------- 

 

5. Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva e 

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

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

6. Pedido de Isenção do Pagamento da Taxa de RSU, no âmbito de medidas de carácter 

económico – COVID-19 – 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 o 

Pedido de Isenção do Pagamento da Taxa de RSU, no âmbito de medidas de carácter económico – 

COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 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 e 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 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, 

  

 

_____________________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


