CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 21

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017
Aos vinte e dois 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 08 de Novembro 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
visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, no próximo sábado, dia 25 de novembro,
que terá início às 16H00, onde haverá um momento público com a inauguração da escultura em
homenagem ao Escritor Eça de Queiroz, seguida de uma visita guiada à Fundação Eça de Queiroz
com um jantar restrito. Disse ainda que o programa desta visita foi adaptado às exigências da Casa
Civil do Presidente da República. Salientou também a realização de uma outra iniciativa que decorrerá
no dia 1 de dezembro, a Comemoração do Aniversário do Doutor Orlando de Carvalho, na SEDOC Sala de Estudos e Documentação do Doutor Orlando de Carvalho, do Edifício dos Serviços Municipais
de Santa Marinha do Zêzere, com a intervenção do Prof. Doutor Vital Moreira, no debate sobre o
sistema eleitoral, com a conferência intitulada “É possível reforçar o poder do voto dos cidadãos nas
eleições?”. Apelou a todos os presentes para participarem nesta iniciativa.--------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade da Senhora Vereadora Anunciação
Gouveia para integrar o Fundo Social de Baião. Referiu-se a todos os que se envolveram na
atribuição dos prémios de mérito escolar, cuja cerimónia de entrega de prémios decorreu no passado
sábado à noite, nomeadamente às Escolas, Diretores, professores, alunos e famílias, bem como ao
staff dos funcionários que apoiaram na realização de mais uma edição de atribuição de prémios de
mérito escolar. Depois apresentou uma proposta sobre a atribuição de um nome à Praça que
recentemente sofreu obras de intervenção e que ficou separada da Urbanização Dr. Francisco Sá
Carneiro, nomeadamente pela colocação do painel com a heráldica das freguesias. Referiu-se ao facto
de que naquele espaço, vulgarmente conhecido como Fonte Nova, irá ser colocada a escultura de
homenagem ao Escritor Eça de Queiroz e inaugurada aquando da visita de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, no próximo dia 25 de Novembro, dizendo que faria todo o sentido, se todos
os Membros do Executivo concordassem, que aquele espaço se passasse a designar de “Praça Eça
de Queiroz”. Acrescentou que seria um marco para Baião, quer em escolher o nome do escritor para
aquele espaço, quer em coincidir com a visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República.
Disse que a apresentação desta proposta se prendia essencialmente por estas duas razões
apontadas, pelo que deixava o assunto à consideração dos membros da Câmara. Ainda em relação ao
espaço atrás referido, disse que, no seu entender, a parte que se encontra em aberto e que coincide
com o cimo das bancadas, deveria ser fechado com o prolongamento da estrutura em ferro, uma vez
que oferece situações de perigo, por poder ser confundido com escadas de acesso e provocar a
queda de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos sobre a forma como irá decorrer a
visita de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República a Baião, enfatizando que o programa foi
adaptado de acordo com as exigências da Casa Civil do Presidente da República, tal como já foi
referido pela Senhora Vereadora Anabela Cardoso. Em relação à proposta apresentada pelo Senhor
Vice-Presidente da Câmara sobre a designação de, “Praça Eça de Queiroz” ao espaço de zona
pública que ficou separado da zona habitacional do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, com a colocação
do paredão em aço e onde foram colocados os brasões das Freguesias, disse que não via qualquer
inconveniente, achando a ideia bastante interessante. ----------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador José Lima, concordou com a proposta apresentada, uma vez que é um espaço
público sem nome e que pelas razões já apontadas fará todo o sentido. -----------------------------------------

O Senhor Vereador Henrique Gaspar também pelas mesmas razões, concordou com a proposta
apresentada, acrescentando que a designação de Praça Eça de Eça de Queiroz, para aquele espaço,
é uma boa forma de homenagear uma figura histórica do Concelho de Baião.---------------------------------

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia em nome da bancada do PSD e sobre a proposta
apresentada disse que o assunto foi pré-formalizado para proceder à alteração da designação do
espaço, entende que o mesmo terá que ser objeto de um procedimento tramitado de acordo com o
que está preconizado na respetiva Lei. Perguntou se o objetivo desta proposta seria aproveitar o
momento da visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, ou seja, se já no dia da visita
e quando fosse inaugurada a escultura, era intenção da Câmara ter já colocada na mesma uma placa
com o novo nome da praça. Disse que, o importante seria despoletar o assunto, dado que o mesmo
terá ser objeto de uma alteração da toponímia, para que, no mais curto espaço de tempo, sejam
seguidos os procedimentos legais, para assim se poder atribuir a nova designação àquele espaço.
Acrescentou que as duas figuras, são considerados dois estadistas, quer o Dr. Francisco Sá Carneiro,
quer o Escritor Eça de Queiroz, são dois vultos, ainda que em áreas diferentes, um na política, outro
na cultura, muito importantes, pelo que ambos merecem o devido respeito. Acrescentou que devido ao
facto de ter havido uma separação do espaço que antes envolvia o Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro e
atendendo que a parte onde irá ser colocada a escultura de homenagem ao escritor ainda não possui
qualquer designação, concorda com a denominação agora proposta, lembrando que o processo
deverá ter inicio e posterior continuidade dentro do que é instituído na Lei sobre estes assuntos. --------

O Senhor Presidente da Câmara em relação à sugestão apresentada pelo Senhor Vice-Presidente
sobre o fecho da parte superior das bancadas existentes no espaço em causa, disse que,
efetivamente era uma situação que a Câmara já avaliou como disfuncional, sendo que, já tinha
solicitado que o Arquiteto dos Serviços se deslocasse ao local, de forma a ver e estudar o melhor
enquadramento de uma solução, antes que aconteça algo que possa vir a ser desagradável para a
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Autarquia. Depois informou os Membros do Executivo das iniciativas que se irão realizar nas próximas
semanas, apelando à sua participação, nomeadamente: Dia 25 de novembro, pelas 16H00 a visita de
Sua Excelência o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, para a comemoração
do 172º aniversário do Escritor Eça de Queiroz, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de
Baião e a Fundação Eça de Queiroz; Dia 26 de novembro, pelas 12H00, a Inauguração da Ponte Nova
(Ligação entre Valbom e Esmoriz), na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, organizada pela
Câmara Municipal de Baião e a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro; Dia 1 de Dezembro,
pelas 15H00, a Inauguração da obra de abertura e pavimentação do acesso à Igreja de Valadares e
Homenagem Póstuma ao Padre Alcino Monteiro, organizada pela Câmara Municipal de Baião e a
Junta de Freguesia de Valadares; Também no dia 1 de Dezembro, pelas 17H00, as Comemorações
do aniversário do Doutor Orlando de Carvalho, nos Serviços Municipais de Santa Marinha do Zêzere,
iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa Marinha do
Zêzere; Dias 10 e 17 de Dezembro, a Festa de Natal Sénior, no Pavilhão Multiusos de Baião,
organizada pela Câmara Municipal de Baião; e, no dia 10 de dezembro, pelas 16H00, a Apresentação
do Livro Infantil – “Artur e a Magia do Coração”, da autoria da escritora baionense Isabel Santos
Moura, na Loja Interativa de Turismo de Baião, iniciativa organizada em parceria com a Câmara
Municipal de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2017 assumidos ao abrigo da autorização
genérica de 26.11.2016, concedida pela Assembleia Municipal de Baião – Conhecimento
Presente à consideração da Câmara a proposta de conhecimento mencionada em epígrafe,
apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente
reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------

2. Acordo de formação prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a
Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento-A2000 e a estagiária Liliana Andreia
Coutinho Passos – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional, Emprego e
Ensino Superior, 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
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Municipal de Baião, a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento-A2000 e a estagiária Liliana
Andreia Coutinho Passos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Programa Eco Escolas – Parceria de Colaboração – 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 o Programa Eco Escolas,
em Parceria de Colaboração com a Associação Bandeira Azul da Europa.. -------------------------------------

4. Designação dos Membros da Câmara Municipal de Baião para integrarem a AMBT Associação de Municípios do Baixo Tâmega - 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 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 designação dos Senhores Vereadores
Miguel Afonso Costa lima Dinis Correia e José Manuel Lima Soares, para integrarem a AMBT Associação de Municípios do Baixo Tâmega. Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara
agradeceu a disponibilidade do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia para integrar a referida
Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Minuta de Contrato – Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva de
Ancede – 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 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
dos presentes, aprovar a minuta de Contrato – Programa de Desenvolvimento Desportivo com a
Associação Desportiva de Ancede. O Senhor Vereador José Lima ausentou-se da sala e não
participou na votação deste assunto por impedimento legal.---------------------------------------------------------6. 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 VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e
depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade
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dos presentes, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Náutico de
Ribadouro. O Senhor Vereador José Pinho Silva ausentou-se da sala e não participou na votação
deste assunto por impedimento legal.--------------------------------------------------------------------------------------7. Protocolo de cedência de viatura do Município de Baião à União de Freguesias de Ancede e
Ribadouro – 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 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 o protocolo de cedência
de viatura do Município de Baião à União de Freguesias de Ancede e Ribadouro e submeter o assunto
à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Consolidação da Mobilidade Intercategorias – 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, aprovar a proposta de consolidação da mobilidade
Intercategorias. Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos
sobre o regime de mobilidade previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. --------------------9. Procedimento Concursal Comum para constituição de Relação Jurídica de Emprego Público
por Tempo Indeterminado – Reserva de recrutamento – 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 procedimento concursal comum para constituição de Relação Jurídica de Emprego Público
por Tempo Indeterminado com reserva de recrutamento. -----------------------------------------------------------10. Procedimento Concursal Comum para constituição de Relação Jurídica de Emprego Público
por Tempo Indeterminado para Trabalhadores com Vinculo de Emprego Público – Reserva
de recrutamento – 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 o procedimento concursal comum para
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constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para Trabalhadores
com Vinculo de Emprego Público e reserva de recrutamento. -------------------------------------------------------

11. Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, de uma parcela de
terreno, com a área de 838,25 m2, sita na Zona Industrial do Gôve, Freguesia do Gôve –
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 a
desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, de uma parcela de terreno, com
a área de 838,25 m2, sita na Zona Industrial do Gôve, Freguesia do Gôve. Sobre este assunto o
Senhor Vereador Miguel Dinis Correia perguntou se neste tipo de situação é feita uma avaliação
externa ao Município, tendo o Senhor Vereador José Lima prestado todos os esclarecimentos e dito
que é sempre feita uma avaliação externa. ------------------------------------------------------------------------------

12. Reconhecimento de interesse técnico económico para efeitos de permitir exceder a área de
implantação definida pelo Regulamento PDM de Baião, no âmbito do pedido de
licenciamento do Empreendimento Industrial – Remodelação e Ampliação do Edifício da
Adega, sito na Quinta de Santa Teresa – Loivos da Ribeira – Baião – Processo Nº 3/2017-LEIND – 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 e atendendo aos pareceres técnicos,
unanimidade, aprovar

deliberou, por

o reconhecimento de interesse técnico económico para efeitos de permitir

exceder a área de implantação definida pelo Regulamento PDM de Baião, no âmbito do pedido de
licenciamento do Empreendimento Industrial – Remodelação e Ampliação do Edifício da Adega, sito
na Quinta de Santa Teresa – Loivos da Ribeira – Baião – Processo Nº 3/2017-LE-IND. --------------------13. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2018 – 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
XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por

maioria com cinco votos da favor e duas abstenções dos

Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o
ano de 2018. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. -----------------------
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Antes da discussão deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara fez uma breve explicação sobre
os pontos fundamentais dos documentos apresentados, enfatizando que se tratava de um orçamento
para um novo ciclo, alicerçado nos compromissos assumidos com os Baionenses. Destacou ser um
orçamento que assume uma visão estratégica do território, aprofunda as boas práticas e abre em
simultâneo as portas a outros caminhos que continuarão a permitir que Baião cresça de forma
sustentável, sendo, essencialmente, um orçamento que se orienta para as Pessoas. Está em linha
com as oportunidades que se perspetivam em termos de Fundos Comunitários, valorizando e
potenciando o nosso território, a nossa cultura, a nossa memória e as nossas pessoas. É um
orçamento, que apesar de vários constrangimentos, nomeadamente, dificuldades em termos de
recursos humanos, atrasos na disponibilização dos Fundos Comunitários, a contribuição para o FAM,
a diminuição das transferências do OE desde 2011, é otimista, arrojado, ambicioso, mas realista e com
grande rigor orçamental. É abrangente porque atende a todas as áreas de desenvolvimento, prevê um
conjunto de investimentos equilibrado para todas as freguesias, que valoriza o papel dos Presidentes
de Junta, contemplando um aumento de 16,5% nas verbas para os contratos inter-administrativos.
Pelas razões expostas, disse que ficaria muito satisfeito se este orçamento merecesse a aprovação de
todos os membros do Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, disse que este documento junta duas premissas, as grandes
opções do plano que refletem os compromissos assumidos com os munícipes e o orçamento em si,
que suporta a despesa das referidas opções do plano, no entanto, quando se procede à sua votação,
esta é restringida, apenas e só, a um documento. Disse que após a análise dos diferentes
documentos, em termos orçamentais nada tinha a opor, já em relação ao plano, considera que é uma
opção política, e que, com todo o respeito, se estivesse no poder, estas não seriam as suas opções.
Salientou que, atualmente um documento não se pode dissociar do outro, como antigamente, em que
o sentido de voto poderia ser diferente em cada um dos documentos, as grandes opções do plano e o
orçamento. Referiu ainda, que é preciso ter a noção de que todos temos formas diferentes de projetar
o desenvolvimento do Concelho, de acordo com as suas prioridades e ter presente aquilo que são os
compromissos assumidos com os munícipes. ---------------------------------------------------------------------------No seguimento da intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, o Senhor Presidente da
Câmara, disse que este documento é elaborado de acordo com os termos estabelecidos na lei.
Enfatizou que é um documento composto por uma parte técnica, a qual suporta a parte política e
também verdade que da parte política há objetivos comuns, o que poderá ser diferente é a forma de os
atingir. Relembrou que estamos todos a trabalhar para todos, pelo que seria importante assumir uma
verdadeira oposição, sendo que, por ser oposição, não tem que necessariamente se votar contra.
Terminou dizendo que espera por isso, que estas suas palavras não sejam em vão. ----------------------O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, disse que as palavras proferidas pelo Senhor Presidente da
Câmara, não foram efetivamente em vão, porque as suas palavras vieram de encontro ao sentido de
voto já formado da bancada do PSD que será de abstenção. Alertou que é o primeiro orçamento deste
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mandato e por ser um instrumento de gestão de extrema importância e fundamental para o Município,
o qual requer o seu tempo de elaboração e por não ter apresentado propostas alternativas,
fundamenta o seu sentido de voto. Espera que nos orçamentos futuros seja diferente, de forma a
poder apresentar também propostas que possam ser contempladas. Destacou que da parte do PSD,
os Vereadores estão disponíveis para deixar trabalhar o Executivo, estando contudo, atentos no
acompanhamento da sua execução. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara registou e sublinhou a evolução do sentido de voto dos Senhores
Vereadores do PSD, dizendo que os Baionenses esperam uma oposição responsável, que faça parte
da solução e não do problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia elogiou as palavras do Senhor Presidente da Câmara, na
explicação e fundamentação do orçamento e que espera uma boa execução do mesmo, sendo que,
da parte dos Vereadores do PSD, estarão cá para ver, acompanhar e averiguar. -----------------------------

14. Transferência de verbas de capital para as Freguesias – 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
XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de transferência de verbas de
capital para as Freguesias e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013,
de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de
minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos
termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.--------------

ENCERRAMENTO
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E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de
Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 17H00 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
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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