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 ATA     N.º 20 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 25 de Outubro de 2017, 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 Anabela Cardoso cumprimentou os presentes e interveio para fazer referência à 

atribuição dos prémios aos vídeos promocionais do Concelho, nomeadamente “Baião Terra de 

Sabores” e “Baião Terra Mágica”, premiados num dos mais maiores festivais internacionais de cinema 

de turismo. Referiu que a cerimónia de entrega dos prémios decorreu na passada sexta-feira, 3 de 

novembro, na 10º edição do Festival Internacional de Cinema de Turismo - ART&TUR, promovido pela 

APTUR - Associação Portuguesa de Turismologia, considerado  um dos mais prestigiados festivais do 

género a nível mundial. Salientou o facto do Município de Baião ter estado nomeado com dois filmes 

promocionais, com um Júri internacional do Festival que visionou 314 candidaturas, provenientes de 

41 países, tendo atribuído ao vídeo "Baião, Terra Mágica" o segundo lugar na categoria "Turismo 

Rural e de Natureza" e ao vídeo "Baião Terra de Sabores" o primeiro lugar na categoria de Turismo 

Gastronómico. Terminou dizendo que a atribuição destes prémios, é o sinal de que o Executivo está a 

fazer um bom trabalho na promoção do Concelho de Baião. -------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que no dia 17 de novembro, irá decorrer a cerimónia 

de entrega de prémios de mérito escolar, referentes ao ano letivo 2015/2016, às 21H00, no Salão 

Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, tendo convidado todos os Membros do Executivo a estarem 

presentes nesta iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara, a mesa e os 

restantes Membros do Executivo e referiu-se ao assunto já abordado pela Senhora Vereadora Anabela 

Cardoso, designadamente a atribuição dos prémios aos vídeos promocionais do Concelho, 

congratulando-se pelos prémios atribuídos. Destacou que independentemente da qualidade técnica 

reconhecida por todos, como comprovam estes prémios internacionais é preciso ter em atenção, se a 

qualidade técnica vai contribuir para a divulgação do Concelho de Baião tal é. Disse que com isto, 

queria dizer que, se calhar foi colocado muito  rigor técnico na elaboração dos vídeos e pouco rigor na 

passagem da mensagem, aquilo que se está a transmitir, poderá, estar de alguma forma, a criar 

alguma situação, que na realidade atual não existe no seu todo, mas em parte, ou seja, que há algum 

empolamento na forma como se traduz, o que Baião é, e até que ponto se estará a dar a imagem da 

realidade, no sentido de que esta se traduza em eficácia no turismo do Concelho. Depois, abordou um 

outro ponto relacionado com a realização da rali do próximo ano, perguntando ao Senhor Presidente 

se a Câmara já tem alguma informação concreta sobre a sua inclusão no Concelho de Baião. Alertou 

que este é um evento com grande impacto na economia do Concelho, já que em 2017, Baião não foi 

contemplado com esta prova. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador José Lima interveio para fazer uma breve referência à realização da 3ª Gala do 

Empresário, promovida pela Associação Empresarial de Baião, com o apoio da Câmara Municipal, 

acrescentando que esta iniciativa é a prova viva de que a economia mexe e que quando a Câmara e 

as Associações se juntam, o resultado é sempre bom. Deu os parabéns a Associação Empresarial de 

Baião pelo trabalho desenvolvido em prol dos empresários de Baião. Depois, referiu-se também à 

atribuição dos prémios aos vídeos promocionais do Concelho, dizendo que até há bem pouco tempo, a 

oposição dizia que a questão dos vídeos era um mau investimento, quando, agora surgiu a 

oportunidade de se ver que, efetivamente  a Câmara está fazer o trabalho certo e a atribuição destes 

prémios é a prova disso mesmo. Acrescentou que, só não vê quem não quer ver e que o maior cego é 

aquele que não quer ver, pois esta distinção é o resultado da opção estratégica de promoção do 

Concelho definida pelo Executivo, como forma de mostrar todo o nosso potencial turístico. Realçou 

ainda, que Baião na Zona Norte é das regiões que mais tem crescido ao nível do turismo.------------------ 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia pediu para intervir novamente, para dizer que se congratulou 

pela atribuição dos prémios e não questionou a forma técnica como foram realizados, pois o seu gosto 

é tornar eficaz todas as decisões que saírem destas reuniões. Acrescentou que a questão técnica 

nunca foi posta em causa, o que colocou foi, se a mensagem transmite no todo o que é a realidade de 

Baião. Relativamente à expressão utilizada “só não vê quem não quer ver e que o maior cego é aquele 

que não quer ver”, disse que não se pronunciava. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima disse que a expressão que utilizou, foi em relação à evolução do 

turismo em Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara informou a Câmara a titulo oficioso e não oficial, que no dia 25 de 

Novembro, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, estará em Baião para participar nas 

comemorações do 172º Aniversário do Nascimento do Escritor, Eça de Queiroz, onde será inaugurada 

uma escultura alusiva ao escritor que será colocada na Praça Sá Carneiro, projeto há muito 

estabelecido e que ficará concluído com esta intervenção. Disse que o programa ainda não estava 

fechado com a Casa Civil da Presidência da República, mas que, além desta inauguração no período 

da tarde do dia 25 de novembro, seguir-se-á uma deslocação à Fundação Eça de Queiroz, com uma 

visita guiada e, eventualmente seguida de um jantar. Convidou todos os Membros do Executivo para 

participarem nesta visita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara convidou todos os Membros do Executivo para participarem na 

apresentação do livro “O Outro lado do Coração”, da autoria de Jorge Madureira, no dia 10 de 

Novembro, às 21H30, na Loja Interativa de Turismo de Baião. ----------------------------------------------------- 
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Relativamente ao assunto dos vídeos, já abordado por alguns Vereadores, o Senhor Presidente da 

Câmara disse que haverão sempre opções diversas à forma como se abordam os assuntos. Em seu 

entender, considera esta estratégia de promoção correta e que se estes prémios não fossem ganhos, 

a estratégia continuaria a mesma, sendo que, esta atribuição apenas serve para a reforçar. Referiu 

também que para quem se disponibiliza a dirigir o Concelho, os objetivos são comuns, a forma de lá 

chegar é que poderá ser diferente. Defende que as propostas, ideias e projetos devem ser sempre 

vistas num quadro realista, na medida em que é preciso perceber que em determinadas situações tem 

que se fazer opções, e estas, podem ser diferentes de acordo com os decisores. Salientou que 

quando foi referido que os vídeos não podem ser vistos como um todo, é uma verdade, e por isso, é 

que foram feitos vários vídeos, onde cada um explora uma parte do Concelho, ou seja, a gastronomia 

e o folclore, as paisagens, o desporto de natureza, etc. Acrescentou que cada um dos vídeos é uma 

imagem parcelar do todo. Lembrou ainda que, para a sua realização foi feito muito trabalho de 

pesquisa por profissionais competentes, cujo objetivo incidia na forma de como chamar as pessoas 

para visitarem o nosso território e conhecerem o que Baião tem de melhor para oferecer. Alertou que o 

impacto destes vídeos é muito importante para a projeção de Baião e que os custos globais com a sua 

realização, cerca de 30 mil euros, justificam o investimento, sem esquecer o facto destes vídeos 

concorrerem com outros de todo o mundo, Países como Áustria, Alemanha, etc. Por isso, diz não ter 

qualquer dúvida, de que esta forma de promover o Concelho, já mostrou e continuará a mostrar que as 

pessoas cada vez mais têm interesse em conhecer Baião. Algumas pessoas até podem discordar 

desta forma de promoção, mas o que é importante é mostrar Baião pela positiva de forma a despertar 

o interesse das pessoas em visitarr o nosso território. ----------------------------------------------------------------- 

No que respeita à questão do Rali de Portugal abordada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, o 

Senhor da Câmara deu uma explicação pormenorizada das condições acordadas nos anos de 2015 e 

2016 para a passagem do Rali por Baião. Referiu que em 2017, ano de eleições, da sua parte havia 

todo o interesse em ter o Rali em Baião, mas apesar disso, não se podia ter o evento a todo o custo, 

pois há que respeitar a defesa do interesse público e os compromissos assumidos com a população. 

Disse que as regras não eram claras, pelo que, tomar a decisão da não passagem pelo Concelho, foi 

opção fundamentada na defesa do interesse público, tal como já referiu, pois o Rali é muito 

importante, mas não é superior ao interesse público. No entanto, para o futuro, da sua parte, há todo o 

interesse em ter cá o Rali, desde que haja um caderno de encargos devidamente especificado e 

lembrou que a transmissão televisiva é um ponto muito importante para a promoção do Concelho. 

Informou ainda, que logo a seguir às Eleições Autárquicas de 1 de Outubro, reiterou junto do ACP, o 

interesse em ter o Rali em 2018 em condições a acordar, e que até ao momento ainda não obteve 

qualquer resposta. Relembrou que se as condições a apresentar forem semelhantes aos anos e 2015 

e 2016, tê-lo-emos cá, caso contrário, a situação poder-se-á repetir. Disse também que, quando se 

compara o Rali com a Motonáutica, são completamente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com 
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a outra. Eventos como a Motonáutica, o Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, a Feira do 

Fumeiro, ou os vídeos promocionais, são todos eles meios promocionais importantes para Baião. ------ 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, voltou a intervir dizendo que relativamente à não realização 

do Rali em 2017 tem informação diferente e que em relação à transmissão televisiva, há dois tipos, em 

direto e em diferido, sendo que esta última é sempre garantida, e que, o conhecimento que tem é o de 

que à partida não há garantia de que nenhum troço tenha transmissão em direto, sendo que esta 

questão não depende do ACP, mas sim, do produtor. A este respeito, acrescentou que em 2015, com 

transmissão em direto, o impacto económico rondou os 2 milhões de euros em 2016, com transmissão 

em diferido, o impacto foi semelhante. Disse ainda, que não está em causa a realização de todos os 

outros eventos promocionais, mas que efetivamente o Rali, tem um grande impacto económico para 

Baião, pelo que, a sua realização em 2018 será uma mais valia, tanto mais que as pessoas anseiam 

que a prova regresse ao Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara enfatizou que em relação ao Rali ou outra coisa a trazer para Baião, 

deve haver sempre um estudo rigoroso sobre o deve e o haver. --------------------------------------------------- 

Ainda sobre a questão do Rali, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, questionou o Senhor 

Presidente, se este tipo de acontecimento está sujeito a um contrato tipo para todos os Concelhos 

envolvidos, independentemente da questão financeira e da transmissão em direto ou em diferido. 

Disse ainda que, em relação ao estudo rigoroso sobre o deve e o haver, concordava plenamente. ------ 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que não há um contrato tipo, existem sim, acordos e 

protocolos, onde são listados os requisitos e um encontro de posições, que depois terá de ter o devido 

suporte financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. 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 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, aprovar a cedência do Auditório 

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

 

2. Cedência do Auditório Municipal à Escola de Música da Casa do Povo de Campelo – 

Proposta 
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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 Escola de Música da Casa do Povo de Campelo. ------------------------------------------------------- 

 

3. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Gestaçô para a cedência da EB 1 de Anquião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 minuta de acordo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Gestaçô para a cedência 

da EB 1 de Anquião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

do Gôve para a cedência da EB 1 de Gosende  – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

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

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia do Gôve para a cedência da 

EB 1 de Gosende. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a União de 

Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas para a cedência da EB 1 do 

Outeiro – Senhora 2 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, 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 acordo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e 

São Tomé de Covelas para a cedência da EB 1 do Outeiro,  Senhora 2. ---------------------------------------- 

 

6. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Terceira Gala do Empresário 

do 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 
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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 

apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Terceira Gala do Empresário do 

Concelho de Baião”. Sobre este assunto, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, congratulou-se com 

a atribuição deste apoio à Associação Empresarial de Baião e pelo facto da Câmara atribuir o valor na 

integra do subsídio solicitado. Disse ainda, que a Câmara mediante a capacidade do seu orçamento, 

deverá  apoiar todas as Associação e, que esta, em concreto, é uma das mais importantes do 

Concelho, pelo trabalho desenvolvido na defesa do interesse dos empresários do Concelho. ------------- 

 

7. Minutas de contrato para aquisição de energia elétrica, por lotes, em regime de mercado 

livre – 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, aprovar  as minutas de contrato para aquisição de 

energia elétrica, por lotes, em regime de mercado livre --------------------------------------------------------------- 

 

8. Protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas de Vale de 

Ovil – 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, 

aprovar  o protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas de Vale de 

Ovil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas do Sudeste 

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  o protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas do 

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

 

10. Alteração, por aditamento, do protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e do 

Pavilhão Multiusos de Baião à Santa Casa da Misericórdia de Baião – 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 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 alteração, por aditamento, do protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e do 

Pavilhão Multiusos de Baião à Santa Casa da Misericórdia de Baião . -------------------------------------------- 

 

11. Processo Toponímico, apresentado pela união de Freguesias de Baião (Santa Leocádia) e 

Mesquinhata – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 processo toponímico, 

apresentado pela união de Freguesias de Baião (Santa Leocádia) e Mesquinhata. --------------------------- 

 

12. Reconhecimento de interesse público da construção de uma Equipamento Turístico 

“Turismo em Espaço Rural – Agroturismo”, sito no Lugar do Penedo da Mina, da União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro, para efeitos de requerimento junto da RAN e REN de 

desafetação/autorização de 970,00 m2 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 reconhecimento de 

interesse público da construção de uma Equipamento Turístico “Turismo em Espaço Rural – 

Agroturismo”, sito no Lugar do Penedo da Mina, da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, para 

efeitos de requerimento junto da RAN e REN de desafetação/autorização de 970,00 m2. A Câmara 

mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

 

13. Doação de bem móvel à Associação Desportiva 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 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 doação de bem móvel à Associação Desportiva de Baião. --------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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