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ATA  N.º 18 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da 

Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em 

Exercício, Dr. José Fernando Pinho Silva, e os Exmos. Membros da Câmara: --------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia -------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por se encontrar 

dispensado do exercício das suas funções ao abrigo da Lei Orgânica Nº 1/2001 e posteriores 

alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 em Exercício 

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 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 08 de setembro 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO: ------------------------------

LEI Nº 47/2005, DE 29 DE AGOSTO – ESTABELECE O REGIME DE GESTÃO LIMITADA DOS 

ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS E SEUS TITULARES – CONHECIMENTO: -----------------------

Tendo em conta que a Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, estabelece o regime de gestão limitada dos 

órgãos das autarquias locais e seus titulares, ou seja, estabelece limites ao quadro de competências 

dos órgãos autárquicos e respetivos titulares no período de gestão, o qual coincide com aquele que 

medeia entre a realização de eleições e a tomada de posse dos novos órgãos eleitos. Assim, de 26 de 

setembro até à tomada de posse dos novos eleitos, os órgãos das autarquias locais, sem prejuízo da 

prática de atos correntes e inadiáveis (vide artigo 2.º), ficam impedidos de deliberar ou decidir, 

designadamente, em relação às matérias descritas no n.º 1 do artigo 2.º da referida lei. Face ao 

exposto, não se realizarão as reuniões de Câmara que se enquadrem no período referido no diploma 

legal. Nos termos e para os efeitos constantes do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

será dada a respetiva publicidade do facto. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício leu o conteúdo de dois documentos apresentados à 

mesa pelos Senhores Vereadores do PSD, um sobre o desempenho e trabalho desenvolvido pelos 

mesmos ao longo do mandato e outro de agradecimento à Técnica Superior Ana Paula Carneiro, pela 

sua colaboração dispensada e pelo trabalho de exímio profissionalismo ao longo destes quatro anos, 

os quais ficam a fazer parte integrante da presente ata (Doc. 1) e Doc. 2). A este respeito o Senhor 

Presidente da Câmara em exercício disse que também tinha um documento para apresentar, cujo 

conteúdo seria lido no fim do período de antes da ordem do dia, o qual fica a fazer parte integrante da 

presente ata (Doc. 3). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

sobre a emissão do Programa da RTP “Aqui Portugal”, no passado sábado, o qual promoveu Baião 

pela positiva, através da sua gastronomia, desporto, produtos locais, património cultural e outros.  

Depois informou que infelizmente o programa não teve a sua duração normal, até às 19H00, devido a 

um problema técnico, pelo que, as 4 reportagens que não puderam ser exibidas, serão emitidas 

oportunamente. Apesar disso, no geral o programa correu bem, as pessoas apreciaram e participaram 

bastante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os participantes na reunião e usou da palavra para 

deixar algumas notas importantes. Sobre o programa da RTP disse que apesar dos problemas 
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técnicos, alheios a todos e mesmo à RTP, são programas importantes para a divulgação dos nossos 

produtos e património do nosso Concelho. Informou ainda de que ficou fechada a compra de mais uma 

parcela de terreno com 5.600 m2, para a construção da Zona Industrial de Santa Marinha do Zêzere. 

Disse que decorridos estes 4 anos de mandato sai de cabeça levantada, pois desenvolveu o seu 

trabalho sempre em prol de fazer o melhor para Baião e para os Baionenses. Deixou o 

reconhecimento dirigido a todos os que com ele participaram e trabalharam, dizendo que foi um gosto 

enorme e que ficam para sempre marcados pela positiva. Referiu ainda que foi um gosto imenso 

trabalhar com pessoas que até já conhecia, mas noutro contexto, agradeceu a todos sem exceção 

pela sua entrega à causa pública e a Baião. Agradeceu a colaboração do Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia na compra dos terrenos em Santa Marinha do Zêzere e deixou “Um Obrigado” a todos. -- 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia agradeceu as palavras de gratidão proferidas pelo Senhor 

Vereador José Lima. Depois interveio para perguntar se de acordo com o plano nacional de vacinação 

da gripe se há intenção da Câmara aderir ao Plano de Vacinação SNS Local e se há alguma 

orientação para 2021/2022.  Referiu, que na reunião anterior falou sobre a promoção e preservação  

dos produtos locais e lembrou que, em termos gastronómicos há que estar atento à tipicidade e 

genuinidade da nossa gastronomia, nomeadamente ao prato mais típico de Baião – o anho assado e o 

arroz do forno, deixando uma recomendação para que a Confraria que engloba os Municípios de 

Baião e Marco de Canaveses pugne pela defesa e preservação dum património que em muito 

contribuí para o bom nome de Baião. De seguida, deixou uma palavra de apreço à forma como 

decorreu o Plano de Vacinação em Baião. O Concelho teve uma prestação à altura da exigência deste 

processo de combate à pandemia. Mais disse que, esta pandemia condicionou as nossas vidas, a 

economia e a nossa forma de estar na sociedade. Salientou que era imperativo e outra coisa não era 

de esperar que as Instituições ligadas à Saúde Local, todas elas, e a Câmara Municipal tivessem dado 

uma resposta à altura dos acontecimentos. Temos razões para dizer que estamos de parabéns.  

Destacou o facto de a nível nacional termos tido uma prestação excelente, não só pelos resultados 

alcançados em termos de vacinação, mas também. pelo serviço prestado com grande profissionalismo 

e com a antecipação das metas previamente estabelecidas, o que não é muito normal no nosso país.  

Deixou um voto de reconhecimento ao Senhor Vice-Almirante Gouveia e Melo, pelo excelente trabalho 

que desenvolveu. Ele e a sua equipa, são merecedores desta menção e Portugal ficar-lhes-á 

eternamente grato. A forma lúcida, profissional e assertiva como coordenou esta campanha de 

vacinação são um exemplo a seguir por todos os portugueses.  Agradeceu à sua colega de bancada 

Anunciação Gouveia, dizendo que foi muito gratificante trabalhar com ela e perceber que em Baião há 

pessoas com muito valor, muitas vezes esquecidas e que, quando são chamadas dão o seu melhor e 

prestam um inegável serviço público. A forma como geriu e soube acompanhar os assuntos da 

Vereação são dignos de um voto de reconhecimento aqui expresso. Referiu que este voto de gratidão 

é extensivo a todos os colaboradores da Câmara, ao Executivo, Vereadores, Chefes de Divisão e à 

Secretária das Reuniões de Câmara, Ana Paula.  Mais disse, que para a bancada do PSD foi um 
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desafio que engrandeceu o partido e que, todo o trabalho que foi feito durante estes 4 anos, permitiu 

criar bases sólidas que se refletiram no presente e vão ter continuidade no futuro.  Desejou as maiores 

felicidades, sucessos pessoais e políticos a quem vier a ocupar estes lugares e que estejam à altura 

de honrarem os interesses dos munícipes que os elegeram. Lembrou que hoje as pessoas têm uma 

forma diferente de ver a política e os políticos. Esperam deles que defendam os seus interesses, 

enquanto munícipes e do seu concelho, independentemente do lugar que ocupam no Executivo 

Camarário. Lembrou que fazer política demagógica é coisa do passado e que não acolhe na atual 

sociedade, mais atenta e informada.  Ter uma visão estratégica para o nosso Concelho, não esquecer 

nunca as pessoas,  continuando a acompanhar aqueles que são a parte mais frágil da nossa 

população, criar as condições para fixação de novos serviços e instalação de novas empresas, por  

forma a permitir que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e Baião continue a ser 

reconhecido pela positiva, é isso que os Baioneses esperam dos seus eleitos. Lembrou que há um 

conjunto de obras que não estão ainda concretizadas, apesar de já se encontrarem protocoladas, e 

que é preciso garantir a sua concretização num curto espaço de tempo.  Disse que é preciso não 

esquecer que o ano de 2020 foi o ano com maior volume de obras executadas ou em execução, o que 

não deixa de ser relevante, num ano assolado por uma pandemia, pois permitiu a Baião um grande 

salto qualitativo, o que não deixa de ser gratificante para a Vereação do PSD, que com a sua posição 

responsável, soube por os interesses do concelho acima de quaisquer outros interesses.  Desejou 

mais uma vez felicidades a todos e que todo o processo eleitoral corra pelo melhor. ------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores 

Vereadores e interveio para dizer que subscrevia as palavras do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia 

quanto à qualidade dos produtos utilizados no Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno. Referiu 

que a Câmara de Baião tem feito um esforço sistemático de acompanhamento e monitorização da 

qualidade destes produtos para que possam ser sempre uma referência. Disse que todo o executivo 

também subscrevia o Voto de Reconhecimento ao Senhor Vice-Almirante Gouveia Melo e à sua 

equipa, pelo seu desempenho e pelo excelente trabalho desenvolvido na estratégia de vacinação do 

País, que foi um sucesso reconhecido internacionalmente, sem esquecer o Serviço Nacional de Saúde 

e os seus dedicados profissionais que levaram essa estratégia a todo o território e a concretizaram. 

Deixou um agradecimento à população vacinada de Baião, pela forma como aderiram a este processo, 

contribuindo assim para este sucesso ao nível do concelho, bem como a todos os que participaram 

neste grande esforço concelhio, nomeadamente os colaboradores da autarquia, técnicos de saúde, 

enfermeiros e responsáveis do ACES, que nesta pandemia mobilizaram um esforço coletivo no nosso 

Concelho, para que o processo fosse um verdadeiro sucesso e os efeitos da pandemia mais 

controlados. Depois informou que a partir do próximo dia 27 de setembro o Posto de vacinação irá 

funcionar no espaço inicialmente criado para o efeito, junto ao edifício do Centro de Saúde de Baião. 

Quanto à vacinação da gripe, informou que está a ser iniciado o plano de vacinação e se as entidades 

responsáveis, como o ACES e o Centro de Saúde, não tiverem capacidade para as necessidades de 
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resposta à nossa população, será articulada a parceria com a Associação Nacional de Farmácias. 

Salientou que as obras de requalificação da estação de resíduos sólidos de Amarelhe irão ter início já 

a partir do dia 23 e que a sua conclusão está prevista para 11 de outubro. Congratulou-se e ficou feliz 

pelo desfecho deste processo, que após alguns anos de esforços e insistência, nomeadamente junto 

da RESINORTE e da atual E-REDES, finalmente será concretizado. Informou também que a prova de 

Motonáutica Formula 2 irá realizar-se no fim-de-semana de 9 e 10 de outubro, convidando todos a 

estarem presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara em Exercício prestou informação sobre o ponto de 

situação do processo de vacinação da COVID-19 em Baião, dizendo que nesta data existem 7 casos 

ativos no Concelho e que, até ao momento, foram já administradas 25.5539 vacinas, 14.167 pessoas 

já foram vacinadas com as duas doses e 145 com 1 dose. Mais informou que a Câmara apoiou, em 

articulação com as Juntas de Freguesia, 751 pessoas com transporte para o Centro de Vacinação. 

Realçou que nesta data, 75,9 % da população do Concelho já foi inoculada com as duas doses e 

76,7% com pelo menos 1 dose da vacina, prevendo atingir os 85% de vacinados antes do final do 

mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara em Exercício, tal como havia referido no início deste período, 

leu o documento por si apresentado, onde faz, além do balanço da sua atividade enquanto Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Baião durante estes quatro anos de mandato que agora terminam, 

agradecimentos a várias entidades e pessoas. Terminou com uma pequena e humilde mensagem: 

“Com estas poucas e simples palavras, a final, o que verdadeiramente quero é dizer-vos obrigado por 

me terem ajudado a ser melhor pessoa, mais forte e mais feliz”. --------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

1. Cedência de Espaço no Estaleiro Municipal e do Trator à Cooperativa Agrícola de Baião 

para Formação – Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 Cedência de Espaço no Estaleiro 

Municipal e do Trator à Cooperativa Agrícola de Baião para Formação. ----------------------------------------- 

 

2. Acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, A Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A 2000 e a Estagiária Natália 

Luísa Barbosa Vieira – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 o 

acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, A Associação 

2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A 2000 e a Estagiária Natália Luísa Barbosa Vieira. ----------------- 

 

3. Comparticipação para a componente de apoio à família na Educação Pré-Escolar – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, 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 

ccomparticipação para a componente de apoio à família na Educação Pré-Escolar. -------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 20/2021 – 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 20/2021. Sobre este 

assunto e os próximos no âmbito do Fundo Social de Baião, a Senhora Vereadora Anunciação 

Gouveia disse que foi muito gratificante fazer parte deste grupo de trabalho. Reconheceu e dignificou 

as pessoas e louvou o Executivo por acudir às necessidades daqueles que mais precisam, salientado   

que as boas políticas também podem ser implementadas. Alertou que FSB, pode servir de exemplo 

para a implementação de outras políticas, nomeadamente no apoio aos estudantes do ensino superior, 

que muitas vezes, por falta de condições económicas desistem de prosseguir os seus estudos. Deixou 

uma palavra de agrado à Dra. Arlete pela dedicação de poder contribuir para a melhoria das condições 

de vida de quem mais precisa. Ao Dr. Pinho Silva reconhece-lhe uma generosidade imensa e disse 

que foi muito gratificante e um grande privilégio trabalhar com ele, agradecendo-lhe o facto de lhe ter 

aberto a possibilidade de poder contribuir para a melhoriaa das condições de vida dos mais 

vulneráveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara em Exercício agradeceu e devolveu todas as palavras que lhe 

foram dirigidas, enquanto Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais. Disse que também foi 

gratificante trabalhar com esta equipa durante os últimos 4 anos, pela dedicação e empenho de todos. 

Referiu que toda a equipa valorizava a importância deste serviço e por isso era muito empenhada e 

esforçada prolongando muitas vezes as reuniões de trabalho pela noite dentro, para que as pessoas 

mais vulneráveis tivessem a ajuda que necessitavam, pelo que os agradecimentos são extensivos a 
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toda equipa. No que respeita à sugestão apresentada sobre os apoios aos estudantes universitários, 

disse apesar desta matéria ainda não se encontrar regulamentada, os serviços sociais da Câmara já 

prestam apoio a estes alunos na formulação e apresentação de candidaturas às Bolsas do Ensino 

Superior, dado que são sempre processos difíceis e muito burocráticos, fazendo com que, por vezes, 

alguns alunos acabem por desistir de apresentar as suas candidaturas. ----------------------------------------- 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 22/2021 – 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 - Processo 22/2021. -------------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 23/2021 – 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, 

aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 23/2021. -------------------- 

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 24/2021 – 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 - Processo 24/2021. - 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 25/2021 – 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 - Processo 25/2021.  

 

9. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Banda Marcial de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 
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para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de 

desenvolvimento cultural com a Banda Marcial de Ancede. ---------------------------------------------------------- 

 

10. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal e a representante 

Manuel Fernando Pinto Lage – Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo de cedência de terreno 

celebrado entre a Câmara Municipal e a representante Manuel Fernando Pinto Lage. ----------------------- 

11. Pedido de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, na Rua de 

Camões, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião, pelo Senhor Manuel Mendes 

dos Santos, Sócio-Gerente da Empresa “Gelataria Carioca – Fabuloso Costume, Lda.” – 

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 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 o 

pedido de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, na Rua de Camões, 

Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião, pelo Senhor Manuel Mendes dos Santos, Sócio-

Gerente da Empresa “Gelataria Carioca – Fabuloso Costume, Lda.”. --------------------------------------------- 

12. Pedido de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, na Rua de 

Camões, em frente ao posto de Turismo, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho e 

Baião, pelo Senhor João Paulo Teixeira Magalhães, para venda de farturas – 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 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 o 

pedido de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, na Rua de Camões, em 

frente ao posto de Turismo, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho e Baião, pelo Senhor João Paulo 

Teixeira Magalhães, para venda de farturas.------------------------------------------------------------------------------ 

13. Pedido de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, na Rua de 

Camões, junto à Feira do Tijelinho, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião, 

pelo Senhor Fernando Rodrigues de oliveira, para venda de cachorros e bifanas – 

Proposta 
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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 XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pedido de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, na Rua de Camões, junto 

à Feira do Tijelinho, Freguesia de Campelo e Ovil, Concelho de Baião, pelo Senhor Fernando 

Rodrigues de oliveira, para venda de cachorros e bifanas. ----------------------------------------------------------- 

14. Processo de expropriação – Suprimento de Omissão – 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 o 

Processo de expropriação – Suprimento de Omissão. ----------------------------------------------------------------- 

15. Adjudicação definitiva do prédio inscrito na matriz sob o nº 1676, com a área total de 

168m2, sito no Lugar de Eiras, da União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São 

Tomé de Covelas, Concelho de Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo 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 

adjudicação definitiva do prédio inscrito na matriz sob o nº 1676, com a área total de 168m2, sito no 

Lugar de Eiras, da União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Concelho 

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

 

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.-------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. José 

Fernando Pinho Silva, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30- 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 EM EXERCÌCIO,  

 

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR ________________________________________ 


