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ATA     N.º 24 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, no Edifício dos 

Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros da 

Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pelas nove 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 28 de novembro de 2012, 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 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fundação Eça de Queiroz – Conselho de Administração – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara realçou que o património da Fundação tinha sido 

avaliado em mais de 2 milhões de euros. Realçou, ainda, que face à nova legislação se a Fundação 

viesse a ser extinta, o património da mesma passaria para o Município. ----------------------------------------- 

 

2. Câmara Municipal do Crato – Deliberação “O Orçamento de Estado para 2013 do Governo 

PSD/CDS é desastroso para Portugal, para os trabalhadores, reformados, pequenos e 

médios empresários (agricultores, comerciantes e industriais)” – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e os Municípios da Região do 

Noroeste – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente na reunião e após a devida autorização, o Presidente do Conselho de Administração da 

Águas do Noroeste, Eng.º Martins Soares, explicou os termos da parceria e as alterações em relação 

à proposta já aprovada pela Câmara e Assembleia Municipais, devidamente explanados nos 

documentos de suporte à mesma. Explicou que as alterações tinham sido introduzidas de forma a 

acomodar a pronúncia da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR), para clarificar o modo 

de articulação da parceria com o sistema multimunicipal e como reforço do modelo, em particular 

quando aos poderes dos parceiros para prevenir questões decorrentes do enquadramento legal 

comunitário em matéria de concorrência. Em relação à proposta anterior, informou de que tinham 

saído da parceria os municípios de Castelo de Paiva, Vila Verde, Mondim de Basto e Viana do Minho. 

Sublinhou que se mantinha o princípio da solidariedade regional entre os parceiros, bem como a 

possibilidade dos funcionários da autarquia, numa base voluntária, puderem integrar, em regime de 
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cedência especial, a entidade gestora da parceria. Respondendo às questões colocadas pelos 

Senhores Vereadores, explicou a forma de retribuição aos municípios parceiros conforme o volume de 

negócios realizado no concelho e a sua relação com o investimento a efectuar, que seria definido pela 

autarquia, explicou que não era certo que o valor das tarifas a pagar aumentasse, sendo a proposta 

remetida à ERSAR, e, por fim, a Câmara Municipal, se assim o entendesse, poderia definir formas de 

apoio às famílias mais carenciadas através, por exemplo, do estabelecimento de escalões. --------------- 

 

4. Fixação do preço da publicação “Baião Vida Natural – Cultura, Economia, Educação, Social, 

Desporto, Saúde, Investimento e Ambiente, 2005-2009” – 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 a fixação do preço da publicação “Baião 

Vida Natural – Cultura, Economia, Educação, Social, Desporto, Saúde, Investimento e Ambiente, 

2005-2009”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa disse que, na sua opinião, o preço estabelecido 

para o livro em causa era demasiado elevado. O Senhor Presidente da Câmara sublinhou a 

importância do registo sistematizado de todas as áreas de intervenção do município para publicação e 

memória futura. Sobre o preço, o mesmo tinha sido definido após ponderação e tendo em conta o 

equilíbrio custo/benefício. ------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- 

 

5. Pedido de autorização para entrar em propriedade do Município e retirar material lenhoso 

sobrante - 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 autorização para entrar em propriedade 

do Município e retirar material lenhoso sobrante. ------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Cedência das instalações da Escola Básica de Porto Ferrado ao Centro Social de Santa Cruz 

do Douro para instalações de Centro de Actividades e Tempos Livres – 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 VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência das 

instalações da Escola Básica de Porto Ferrado ao Centro Social de Santa Cruz do Douro para 

instalações de Centro de Actividades e Tempos Livres. --------------------------------------------------------------- 
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7. Protocolo de cedência das instalações da Escola Básica de Loivos da Ribeira – 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 

das instalações da Escola Básica de Loivos da Ribeira. -------------------------------------------------------------- 

 

8. Celebração de protocolos de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, o Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses N.º 1 e os estagiários Álvaro 

Amadeu Alves Barbosa, Ricardo Filipe Monteiro Magalhães e Rui Filipe da Silva Mendes – 

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 

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, ratificar a celebração de protocolos de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Agrupamento de Escolas do Marco de 

Canaveses N.º 1 e os estagiários Álvaro Amadeu Alves Barbosa, Ricardo Filipe Monteiro Magalhães e 

Rui Filipe da Silva Mendes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Normas de 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 as Normas de atribuição de apoios 

autárquicos às Instituições Particulares de Solidariedade Social e Equiparadas. ------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Luís Sousa disse concordar com a definição de limites para os 

apoios e apelou para que a Câmara fizesse uma boa avaliação dos pedidos das instituições, ou seja, 

apoiar sempre quando o que estava em causa eram as necessidades mais básicas das pessoas; 

como alimentação, habitação e saúde, mas, por outro lado, ponderar bem a atribuição de apoios para 

o aumento dos seus activos, como por exemplo, para a aquisição de viaturas, imóveis, entre outros. --- 

Senhor Vereador Manuel Durão informou que as presentes normas eram semelhantes às anteriores, 

acrescidas de uma nova valência para o apoio aos centros de acolhimento temporário e de 

emergência destinados, por exemplo, a casos de violência doméstica, ao realojamento de pessoas 

que face às dificuldades perderam a sua habitação e ainda de pessoas isoladas, entre outros. ----------- 

Senhor Vereador Luís Sousa sublinhou que os casos de violência doméstica no concelho estavam a 

aumentar e, por vezes, as pessoas ficavam reféns destas situações por não terem condições 

financeiras para garantiram a sua subsistência e a dos seus filhos. Realçou a importância de se 
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prestar toda a informação e apoio a estas pessoas, no sentido de saberem dos seus direitos e a quem 

poderiam recorrer para receberem ajuda. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara salientou a importância desta nova valência, ou seja, apoiar as 

instituições para que estas possam prestar todo o apoio e acolher as pessoas vítimas da violência 

doméstica. Realçou que a Câmara tem feito um trabalho de sensibilização para esta problemática, por 

exemplo, aquando das comemorações do Dia Internacional da Mulher. ------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Ivone Abreu realçou que, para além das palestras promovidas no Dia Internacional 

da Mulher, foram realizadas acções de sensibilização nas escolas no sentido de esclarecer e 

sensibilizar as crianças e jovens para esta problemática, contribuindo, desta forma, para a criação de 

adultos mais saudáveis. Sublinhou que, tendo em conta também a questão da violência no namoro, 

estas acções eram de extrema importância, actuando a “montante” do problema. ---------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara lamentou, ainda, a crescente violência verbal no diálogo entre as 

pessoas, na comunicação social, na política, nos programas televisivos e em tudo quanto era 

quotidiano na vida das pessoas. Acrescentou que, no momento actual, era responsabilidade de todos 

travar e lutar contra este tipo de violência. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Ana Maria Ribeiro Vieira – Proposta 

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

Excelentíssima 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. ------------------------------------------ 

 

11. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Francisca Azevedo Cruz – 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 a proposta. ------------------------------------------ 

 

12. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Teresa Jesus Vieira – 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. ------------------------------------------ 
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13. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

António Monteiro – 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. ------------------------------------------ 

 
14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

António Alberto Dias – 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. ------------------------------------------ 

 

15. Atribuição de apoio à Banda Marcial de Ancede para participação no Desfile Nacional de 

Bandas Filarmónicas – 1.º de Dezembro - 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 

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, ratificar a atribuição de apoio à Banda Marcial de 

Ancede para participação no Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas – 1.º de Dezembro. ---------------- 

 

16. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Baião para publicação de livro – 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 

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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião para publicação de livro. --------------------- 

 

17. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 

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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que, à semelhança do que já 

se tinha verificado com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do 
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Zêzere, o apoio anual em causa era acrescido de dez mil euros para comparticipação na aquisição de 

uma viatura de combate a incêndios, cujas características técnicas garantiam uma maior segurança 

aos Bombeiros durante o combate aos incêndios florestais. --------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa defendeu que todos os apoios aos Bombeiros Voluntários deveriam ser 

aprovados, pois, tratava-se de apoiar pessoas que arriscavam as suas próprias vidas para a protecção 

de outras vidas e bens. Acrescia, ainda, o facto da viatura, pelas suas características, ir contribuir para 

a protecção daqueles que nos protegiam. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere – 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 

XVIII 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 atribuição de apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O 

Senhor Vereador Luís de Carvalho ausentou-se da sala, não participando na votação e discussão da 

proposta, por impedimento nos termos do n.º 44 do CPA. ------------------------------------------------------------ 

 
19. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz para comparticipação nas obras 

do projecto “Restaurante de Tormes” – 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 

XIX 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 seis votos a favor e um voto contra do Senhor 

Vereador Luís Sousa, aprovar a atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz (FEQ) para 

comparticipação nas obras do projecto “Restaurante de Tormes”. Sobre este assunto o Vereador do 

PSD Luís Sousa apresentou declaração de voto ----------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa começou por esclarecer, uma vez mais, que considerava a FEQ uma 

instituição muito importante e significativa para o concelho de Baião, daí ter votado favoravelmente a 

entrada da Câmara Municipal para o seu Conselho de Administração. No entanto, o que estava em 

causa não era a instituição, mas sim o princípio, ou seja, o projecto do restaurante, uma vez que a 

FEQ não tinha tradição na área, existiam outras ofertas no concelho e estava-se a contribuir para a 

concorrência com os privados. Acrescia, ainda, o facto da grande maioria das receitas com o 

restaurante não irem para a Fundação, mas sim para quem ficaria com a sua exploração.  ---------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que o principal objectivo do projecto era garantir a 

sustentabilidade da Fundação, passando esta a prestar um serviço mais completo aos seus visitantes. 

Informou de que a gestão do restaurante iria ficar a cargo da “Pensão Borges”, que vinha já a realizar 

eventos gastronómicos nas instalações da Fundação, e que iria pagar uma renda de cerca de 25 mil 

euros anuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que os “elementos âncora” do desenvolvimento do 

concelho deveriam ser vistos caso a caso no sentido da sua sustentabilidade. “Baião Vida Natural” e a 

“Casa de Baião no Porto” eram exemplos que davam visibilidade e contribuíam para a boa imagem do 

nosso concelho. A FEQ, no seu entender, era também um elemento âncora de visibilidade e de 

atractividade cultural do concelho e, sendo o restaurante uma mais valia para a instituição, era 

também, por conseguinte, uma mais valia para Baião. ---------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa manifestou concordância com a intervenção anterior, mas a questão, no 

seu entender, prendia-se também com o que estava por trás do projecto em si, ou seja, a “Pensão 

Borges” iria ganhar visibilidade com o mesmo e, por isso, deveria investir na sua concretização. --------- 

 

20. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas – Fundação Eça de Queiroz – 

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 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. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Quinta, Loivos da Ribeira - Requerente: 

José Pinto de Oliveira – 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 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 de 

acordo com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo – 

Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões 

proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, ao abrigo da delegação 

que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei N.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente ata e dela fazem parte integrante (Anexo XXII). A 

Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 

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 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 11H30 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 _________________________________________ 


