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ATA     N.º 17 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2014 
 

 

Aos onze dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, 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, Dr. José Luís 

Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 
Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Agosto de 2014, cuja leitura foi dispensada por a 

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

maioria. Os Senhores Vereadores Paulo Pereira e José Lima abstiveram-se da votação por não terem 

estado presentes na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou a Câmara de que as obras do Cento Escolar de Santa 

Marinha do Zêzere estavam praticamente concluídas e que tudo estaria pronto para receber os alunos 

do 1.º Ciclo e do Jardim de Infância de São Pedro. Sublinhou e agradeceu o trabalho de todos os 

colaboradores da autarquia envolvidos no processo, em especial do Sr. Justino Ribeiro, que 

acompanhou de perto a obra e que com o seu empenho e dedicação tinha contribuído para que tudo 

tivesse terminado da melhor forma tendo em conta a abertura do ano escolar. Seguidamente e 

referindo-se à presente reunião, solicitou a retirada da proposta n.º 5 da ordem de trabalhos, para 

melhor análise e reavaliação, e que seria depois apresentada numa próxima reunião. ----------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou como estava a funcionar o Pólo Escolar de Santa Cruz 

do Douro, designadamente qual o número de alunos, turmas e níveis de ensino. ----------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou que o Pólo Escolar em causa tinha 52 alunos no total, iria 

funcionar com duas turmas do primeiro ciclo, do 1.º ao 4.º ano, sendo que uma das turmas tinha três 

níveis de ensino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara referiu-se à questão do SAP de Baião, assunto já abordado durante a 

última reunião de Câmara na qual todos tinham tomado conhecimento das comunicações trocadas 

entre a Câmara Municipal e o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa. 

No entanto, disse, face às preocupações manifestadas na altura pelo Senhor Vereador Henrique 

Gaspar, tinha procurado obter mais informações sobre o assunto e, no dia 29 de Agosto, teve 

conhecimento que o Diretor Clínico do ACES Tâmega tinha dado instruções aos Centros de Saúde de 

Baião e de Resende para o encerramento do SAP, no horário das 24H00 às 08H00. Após vários 

contactos essa informação foi confirmada pelo Diretor Clínico do ACES Tâmega e, de imediato, 

contactou com a Diretora do ACES Tâmega, para lhe manifestar o seu repúdio perante a situação. 

Seguidamente, foi recebida uma comunicação do Diretor da ARS Norte a confirmar a informação 

anteriormente prestada pelo Secretário de Estado, Dr. Leal da Costa, e foi solicitado quer à Câmara de 

Baião, quer à Câmara de Resende, para que não houvesse declarações públicas sobre o assunto até 

a realização de uma reunião entre todas as partes. Essa reunião, informou, foi agendada para dia 9 do 

corrente, às 16H00, mas como coincidia com o passeio sénior, tinha tido lugar hoje, às 09H00, em 

Lisboa. Acrescentou que na reunião realizada com Presidente da Câmara de Resende, lhe tinha sido 

proposto a possibilidade dos Centros de Saúde de Baião e Resende funcionarem alternadamente, 

medida que não foi aceite pelo autarca. Continuou a sua intervenção, informando de que na reunião 

realizada de manhã, tinha exposto ao Senhor Secretário de Estado, Dr. Leal da Costa, a sua visão 

sobre a reforma do Serviço Nacional de Saúde e a posição da autarquia sobre a questão do SAP de 

Baião. Sublinhou alguns aspetos importantes como a dispersão geográfica das populações, havendo 

casos em que as pessoas demoravam mais de 35 minutos a chegar a uma unidade de urgência, o que 

violava uma orientação do SNS, e também a reduzida mobilidade, devido à inexistência de uma rede 
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de transportes públicos, sendo que depois as pessoas não tinham condições financeiras para poderem 

suportar os custos com o aluguer de transporte para acederem aos serviços de saúde. Realçou, 

também, que os custos de funcionamento do SAP, durante o horário em causa, era de 90 mil euros, 

ou seja, não era um custo elevado quando se tratava de prestar um serviço tão importante a tantas 

pessoas do concelho, facto comprovado pelo números, até Agosto o SAP tinha atendido 12.050 

utentes, dos quais 580 durante o horário das 24H00 às 08H00. Seguidamente, foram abordadas 

alternativas ao encerramento, tendo o Senhor Secretário de Estado manifestado a sua preocupação 

com a falta de médicos, no entanto, em Baião essa questão não se colocava uma vez que o serviço de 

apoio médico já estava contratualizado desde 2008. Acrescentou que a Câmara Municipal tinha e 

continuava a contribuir para a saúde no concelho, através da aquisição e manutenção da Unidade 

Móvel de Saúde e das medidas de incentivo à fixação de médicos no concelho, mas, tendo em conta a 

importância da matéria e, em caso de manifesta necessidade e dentro das suas possibilidades, estaria 

disponível para fazer um esforço complementar. Por último, e no âmbito da reorganização dos 

Serviços de Urgências Básicas, sublinhou que o Centro de Saúde de Baião estava apto para servir o 

nosso concelho, bem como os outros concelhos vizinhos. ----------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo salientou que o PSD estava totalmente disponível para colaborar 

com o executivo na matéria em causa, pois era do interesse de todos que o SAP se mantivesse em 

funcionamento durante a noite. Sublinhou que caso fosse necessário uma manifestação pública que 

assim fosse. No entanto, realçou que o encerramento do SAP em Baião fazia parte da proposta do 

governo do PS, mas depois com o governo do PSD o serviço tinha sido mantido aberto. ------------------- 

Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para referir que efetivamente tinha sido intenção do 

governo PS o encerramento do SAP, em Dezembro de 2007, no entanto, este tinha recuado nessa 

medida quando o Ministro da Saúde, Dr. Correia de Campos, em visita ao concelho, garantiu que isso 

apenas aconteceria caso e quando houvesse uma alternativa para os utentes que, na altura, passaria 

pela Unidade de Cuidados Continuados, que ao ter médico e enfermagem durante a noite garantiria 

numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia, Ministério da Saúde e Câmara Municipal o serviço 

durante a noite, tendo depois esse objetivo ficado afastado. Assim sendo, disse que não era rigoroso 

dizer que o PS ia encerrar o serviço e que o PSD é que o tinha mantido aberto. Mas, 

independentemente dos governos e dos partidos, sublinhou que a posição da autarquia tinha sido 

sempre a mesma ao longo dos anos, ou seja, sempre afirmou que caso necessário iria para a rua lutar 

juntamente com a população pela manutenção do serviço do SAP em Baião. ---------------------------------- 

Senhor Vereador Henrique Gaspar deu os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara pela sua 

eleição a mais um mandato como Presidente da Federação Distrital do PS Porto, cargo que também 

lhe dava mais força para resolver questões como a anteriormente abordada, desejando-lhe muitos 

sucessos no desempenho das funções. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo usou da palavra para desejar igualmente felicidades ao Senhor 

Presidente da Câmara no desempenho do cargo como Presidente da Federação Distrital do PS Porto, 

esperando que continuasse a fazer o que pudesse por Baião. ------------------------------------------------------ 
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Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras de estímulo e de incentivo que lhe foram 

dirigidas. Realçou que todos tinham de continuar a trabalhar para dar cada vez mais força ao nosso 

concelho, designadamente as forças políticas da região, que também tinham como obrigação lutar 

contra o “centralismo”, em defesa das regiões e da justiça territorial. ---------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira convidou os presentes para as seguintes iniciativas: dia 20 de 

Setembro, teatro “O Grande Cortejo” pela “Jangada Teatro”; dias 27 e 28 de Setembro o “Grande 

Prémio de Motonáutica” e nos dias 3, 4 e 5 de Outubro a iniciativa “Sabores de Baião no Porto”. -------- 

Senhor Vereador José Lima referiu-se à iniciativa “Sabores de Baião no Porto”, a realizar na antiga 

fábrica da EDP (Freixo), e que iria contar com a participação de restaurantes e produtores locais. Esta 

iniciativa, acrescentou, no futuro iria passar a chamar-se de “Sabores e Saberes de Baião” pois, além 

da gastronomia, iria passar também pela mostra do nosso artesanato e outros “saberes” locais. 

Convidou, ainda, os presentes a participarem na “1.ª Semana da Saúde”, organizada pela Santa Casa 

da Misericórdia de Baião, com um programa alargado e a decorrer até ao final da semana. --------------- 

 

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. Concurso público para a concessão da exploração do bar da praia fluvial de Campelo (Lote 

I), bar da piscina municipal descoberta de Campelo (Lote II), do bar da piscina municipal 

descoberta de Santa Marinha do Zêzere (Lote III) e do bar do pavilhão multiusos de Baião 

(Lote IV) – Informação definitiva de caducidade – 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 II 

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

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

Senhor Vereador Paulo Pereira explicou todo o processo, já discutido em sede de reunião de Câmara, 

e que culminava com esta proposta de informação definitiva de caducidade. ----------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo defendeu que todo este processo foi mal conduzido e foi ilegal. 

Disse lamentar que apenas no final do Verão se declare a caducidade do concurso, quando o 

adjudicatário tinha estado a explorar o bar durante o Verão inteiro. Assim, nunca se deveria ter 

entregue essa exploração antes da apresentação de todos os documentos por parte da pessoa em 
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causa, que tinha inclusivamente dívidas às finanças e segurança social. Perguntou, ainda, se a GNR 

tinha ido ao local encerrar o referido bar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que, no seu entender, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo 

deveria clarificar as suas afirmações. Sublinhou que a autarquia tinha procedido legalmente, ou seja, 

lançou um concurso público, que preencheu todos os requisitos formais, e apenas quando a decisão 

de intenção de adjudicação era comunicada ao adjudicatário, e apenas aí, ele era chamado a 

apresentar uma série de documentos conforme previsto na lei. ----------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira disse que todos poderiam verificar que o procedimento da autarquia 

tinha sido legal e formalmente bem tratado. Em termos burocráticos, referiu, este processo era mais 

dispendioso do que o valor alcançado com a própria concessão dos bares. Recordou que neste 

concurso se tinham verificado duas situações. Um caso, no qual não houve concorrentes e que depois 

se conseguiu solucionar através de um protocolo com a Associação de Trabalhadores. Outro caso, no 

qual houve um único concorrente e quando lhe tinha sido comunicada a intenção de adjudicação, com 

a respetiva notificação para entrega da devida comunicação, o adjudicatário não procedeu à entrega 

de dois documentos. Caso houvesse um segundo concorrente o assunto ficaria solucionado, mas 

como não era o caso, foi dado o prazo previsto na lei e aprovado em reunião de Câmara, para que o 

adjudicatário regularizasse a situação. Com toda aboa fé e com a abertura das piscinas, a vontade da 

autarquia era prestar um serviço às pessoas. Referiu que a GNR não tinha ido mais do que uma vez 

ao local. Disse que não era verdade que a pessoa em causa estivesse a explorar o bar durante o 

Verão. O bar da praia fluvial não chegou a funcionar e nas piscinas foi usada a mesma solução de 

Santa Marinha do Zêzere. Sublinhou que a autarquia não tinha controlo de quem concorria e quando 

abriu os concursos, todo o procedimento era público mas, depois, o que se verificou foi a ausência de 

concorrentes, ou a existência de apenas um. Disse que nesta situação, a Câmara Municipal nada mais 

poderia fazer para evitar o que se tinha passado este ano e, acrescentou, que nada garantia que no 

próximo ano o mesmo não viesse a acontecer, ou seja, a ausência de concorrentes. ------------------------ 

Senhora Vereador Fátima Azevedo sublinhou que ter a situação regularizada perante o Estado era de 

extrema importância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara disse que gostaria que no próximo ano houvesse mais concorrentes 

para dinamizarem os espaços. Mas, sublinhou, que decorria da lei que a autarquia apenas poderia ter 

conhecimento se as pessoas tinham a situação regularizada perante o Estado após a intenção de 

adjudicação lhes ser comunicada, e não no momento em que apresentavam a candidatura. -------------- 

Senhor Vereador José Lima relembrou que este assunto tinha sido amplamente discutido em sede de 

Reunião de Câmara, inclusivamente todos tinham tomado conhecimento da não apresentação dos 

documentos e tinha sido aprovado o prazo dado ao adjudicatário para regularizar a situação. 

Clarificou, que dois dias após essa reunião, o adjudicatário já não estava a explorar os bares e, 

posteriormente, foi a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião que tinha 

assegurado esse serviço durante o Verão no bar da Piscina. -------------------------------------------------------- 
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3. Despacho Conjunto do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e dos Presidentes 

das Câmaras Municipais de Amarante, Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, 

Santo Tirso e Trofa - Águas do Noroeste – 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 III 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros 

Voluntários de Baião - 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 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, ratificar o acordo de colaboração a celebrar entre a 

Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros Voluntários de Baião. ------------------------------------------------ 

 

5. Acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro 

para cedência de utilização do Polo Escolar de Santa Cruz do Douro - 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. Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------- 

 

6. Contrato-programa com a Federação Portuguesa de Motonáutica – 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, aprovar o contrato-programa com a Federação 

Portuguesa de Motonáutica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Alteração ao Regulamento Municipal do Serviço de Apoio à Família – 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 a proposta e submeter o assunto à 

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

 

8. Alteração ao Regulamento Municipal da Linha Amiga – 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 
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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 e submeter o assunto à 

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

 

9. Regulamento Municipal para atribuição de apoios autárquicos às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e Equiparadas – 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 a proposta e submeter o assunto à 

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

 

10. Regulamento Municipal para a gestão do Parque Habitacional do Município 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 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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

11. Contrato-programa com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – 

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 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 contrato-programa com a Associação 

Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. -------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Nomeação do Revisor Oficial de Contas do Município de Baião - Triénio 2014-2016 - 

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 

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 proposta e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. 5.ª Revisão ao Orçamento para o Ano 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 

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 proposta e submeter o assunto à 

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

 

14. Imposto Municipal sobre Imóveis – 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 e submeter o assunto à 

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

 

15. Participação variável no IRS – 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificarem 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, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

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

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


