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ATA     N.º 11 
 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 2015 
 

 

Aos nove dias do mês de Maio de dois mil e quinze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, em funções oficiais, e Dr. Henrique Gaspar Ribeiro, por 

motivos profissionais, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. ------------------------------- 

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 27 de Maio de 2015, 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 

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso informou a Câmara de que no dia seguinte seria divulgado o 

nome do vencedor do Prémio Fundação Eça de Queiroz. O vencedor, disse, era português, emigrado 

na Alemanha e a obra tinha sido eleita por unanimidade. Por fim, acrescentou, que a atribuição oficial 

do prémio teria lugar no dia 9 de Setembro, data do aniversário da Fundação. --------------------------------- 

Senhor Vereador José Lima usou da palavra para se referir à Feira de Gastronomia e Vinhos da 

Região do Tâmega e Sousa, a decorrer nos próximos dias 12, 13 e 14 de Junho, no Luxemburgo e no 

âmbito da CIM-TS, estaremos presentes com seis produtores locais, desde os vinhos ao fumeiro, 

passando pelos cogumelos e um restaurante com inovação dos produtos endógenos em Baco, mais 

um agrupamento de produtores de frutos vermelhos (A BAGA), de forma a potenciar futuros negócios 

com vista à sua internacionalização. De seguida, informou a Câmara de que tinha aberto, no passado 

dia 2 de junho, uma nova indústria têxtil, ligada principalmente à exportação, que ainda estava num 

contexto de formação e que depois iria integrar cerca de 20/24 trabalhadores. --------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício manifestou a sua satisfação com a vitória no campeonato 

e a consequente subida de divisão da Associação Desportiva de Baião. Sublinhou que se tratava da 

divisão mais alta alguma vez alcançada por uma equipa de Baião e para tal, referiu, muito tinha 

contribuído o trabalho de toda a estrutura do clube. Por fim, convidou os presentes para um convívio 

no âmbito do Rally de Portugal; para a festa da Criança promovida pela Junta de Freguesia de 

Campelo e Ovil e com o apoio da Câmara Municipal, no dia 10 de Junho; para a inauguração do novo 

hotel em Ribadouro, dia 16 de Junho; para o Seminário da Comissão NAT, no dia 18 de Junho; a 

Recriação Histórica, nos dias 20 e 21 de Junho; inauguração da Loja Interativa do Turismo e hastear 

da bandeira das Festas de São Bartolomeu, no dia 23 de Junho. --------------------------------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida pela Assembleia Municipal de Baião – Conhecimento  

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 I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. O assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2014 – 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 II 

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



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º11 da Reunião Ordinária de 09.06.2015 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          3/9 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de Dezembro de 2014 

– 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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 à 

Santa Casa da Misericórdia de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Margem - Formação Consultadoria Económica, Soc. Unip. Lda. e a Formanda Filipa 

cristina Pereira de Sousa - Ratificação – 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 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, ratificar a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Margem - Formação Consultadoria 

Económica, Soc. Unip. Lda. e a Formanda Filipa cristina Pereira de Sousa. ------------------------------------ 

 

6. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil e os formandos Eduardo Barbosa 

Monteiro e Pedro Miguel Duarte Monteiro - Ratificação – 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 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, ratificar a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Básica e Secundária de Vale de 

Ovil e os formandos Eduardo Barbosa Monteiro e Pedro Miguel Duarte Monteiro. ---------------------------- 
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7. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, o CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas e as formandas Maria Rosa 

Drumonde Monteiro Gomes, Olga Maria Leite Pereira Barbosa, Rita Albuquerque Nunes 

Gouveia Durão, Sara Manuela Barbosa Carvalheira e Sara Manuela Pinto Silva – Ratificação 

– 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, ratificar a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o CESAE - Centro de Serviços e Apoio às 

Empresas e as formandas Maria Rosa Drumonde Monteiro Gomes, Olga Maria Leite Pereira Barbosa, 

Rita Albuquerque Nunes Gouveia Durão, Sara Manuela Barbosa Carvalheira e Sara Manuela Pinto 

Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Acordo de colaboração da realização das férias desportivas entre o Município de Baião e a 

Obra de Bem Estar Rural de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 

acordo de colaboração da realização das férias desportivas entre o Município de Baião e a Obra de 

Bem Estar Rural de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e o Rancho Folclórico de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 

Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Rancho Folclórico de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Desportiva de Ancede - Rancho Folclórico – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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, aprovar a 
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Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Desportiva de Ancede - Rancho Folclórico. --------------------------------------------------------------- 

 

11. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação Danças e Cantares de Gestaçô – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

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

Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Associação Danças e Cantares de Gestaçô. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a EcoSimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

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

Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a 

EcoSimbioses – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil. ------------------------------------------------ 

 

13. Contrato programa de desenvolvimento desportivo - Associação de Modalidades Inovadoras 

do Gôve – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 o 

Contrato programa de desenvolvimento desportivo - Associação de Modalidades Inovadoras do Gôve.  

 

14. Contrato Programa com a Associação Desportiva de Baião - 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 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, ratificar o Contrato Programa com a 

Associação Desportiva de Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Concurso para arrendamento urbano, em regime de renda apoiada, de dois fogos de 

habitação social, de acordo com o Regulamento Municipal para a Gestão do Parque 

Habitacional de Baião – Lista definitiva de candidatos – 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 

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 proposta. ------------------------------------------ 

 

16. Projeto Educativo Concelhio 2015-2019 – Proposta  

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

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

reproduzida no anexo XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

 

17. 3.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2015 – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Passou a integrar os trabalhos, sem direito a voto, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. José Luís Pereira Carneiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
18. Projeto de alteração ao Regulamento sobre o funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais do concelho 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 Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo defendeu que no seu entender esta alteração já era tardia e que 

já deveria ter sido efetuada há cerca de 4 anos. Perguntou à Dra. Paula Loureiro, sobre a forma como 

os comerciantes teriam de agir face a este novo procedimento. ---------------------------------------------------- 

Dra. Paula Loureiro informou que o Regulamento iria servir para liberalizar o horário de funcionamento 

dos estabelecimentos, a nível nacional, sendo que depois cabia a cada município regulamentar os 

limites mínimo e máximo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Senhora Vereadora Fátima Azevedo defendeu que acabava por não se tratar de uma verdadeira 

liberalização do horário de funcionamento, uma vez que os comerciantes teriam de cumprir os limites 

estabelecidos no Regulamento, e referiu que, cumprindo-se uma série de requisitos e sob 

determinadas condições, era favorável à liberalização do horário e estava disponível para trabalhar 

com os serviços da autarquia na revisão do documento. -------------------------------------------------------------- 

 

19. Cedência, por parte do Sr. Manuel Monteiro, de uma parcela de terreno, com a área de 355,2 

M2, destinada ao alargamento do caminho de Esmoriz de acesso à ponte, sita em Esmoriz, 

Valbom, na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro - Afetação ao Domínio Público 

Municipal – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Cedência, por parte do Sr. Francisco Luís Sottomayor Negrão, de uma parcela de terreno, 

com a área de 386,3 M2, destinada ao alargamento do caminho de Esmoriz de acesso à 

ponte, sita em Esmoriz, Valbom, na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro - Afetação 

ao Domínio Público Municipal – 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 

XX 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Cedência, por parte do Sr. Henrique Manuel Sottomayor Negrão, de uma parcela de terreno, 

com a área de 117,2 M2, destinada ao alargamento do caminho de Esmoriz de acesso à 

ponte, sita em Esmoriz, Valbom, na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro - Afetação 

ao Domínio Público Municipal – 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 

XXI 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. Cedência, por parte da Sr.ª Alcina Alice da Conceição, de uma parcela de terreno, com a área 

de 19,20 M2, destinada ao alargamento do caminho de Esmoriz de acesso à ponte, sita em 

Esmoriz, Valbom, na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro - Afetação ao Domínio 

Público Municipal – 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 

XXII 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. Cedência, por parte do Sr. António Soares Pinto de Fernandes Figueira, de uma parcela de 

terreno, com a área de 363,8 M2, destinada ao alargamento do caminho de Esmoriz de 

acesso à ponte, sita em Esmoriz, Valbom, na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro - 

Afetação ao Domínio Público Municipal – 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 

XXIII 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. Cedência, por parte da Sr.ª Elvira Maria Correia Pacheco Guerner de Brito e Faro, de uma 

parcela de terreno, com a área de 399,6 M2, destinada ao alargamento do caminho de 

Esmoriz de acesso à ponte, sita em Esmoriz, Valbom, na União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro - Afetação ao Domínio Público Municipal – 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 

XXIV 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 e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. Revisão do Plano Diretor Municipal de Baião – Proposta  

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

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

XXV 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 envio do assunto à 

deliberação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

 

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

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H30 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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