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ATA     N.º 10 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2012 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e doze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente 

Técnica, 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, 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 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 9 de maio 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 

 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Pedido de prorrogação do prazo de suspensão 

de mandato do Senhor Vereador Gil Jorge Soares Rocha, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata ”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida proposta, a 

qual passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas interveio para dizer que, em relação à declaração de voto sobre 

o ponto   “Proposta de Reordenamento / Agregação Escolar para o Concelho de Baião do 

Ministério da Edução e Ciência / Direção Regional de Educação do Norte 2012-2013”, discutido 

na reunião anterior e apresentada pelo Senhor Vereador Luís Sousa, não concorda quando é 

mencionado no referido documento que é a posição do PSD, pois essa será a posição individual 

manifestada pelo  Senhor Vereador Luís Sousa e não a posição da Vereação do PSD. Mais informou o 

Executivo, de que provavelmente estará de acordo com mil e um comunicados do PSD fora da 

Câmara, mas que no que respeita à  política partidária, esta  não deve ser trazida para um Órgão 

Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira informou o Executivo de que, no passado dia 14, participou em mais 

uma reunião na Direção Regional de Educação do Norte (DREN), também com a presença dos 

Diretores e os Presidentes dos Conselhos Gerais dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho, em  

que o principal assunto foi a questão da  agregação dos agrupamentos de escolas em mega-

agrupamentos. O objetivo foi auscultar todos os intervenientes sobre o modelo de mega-agrupamento 

proposto. O Senhor Vereador Paulo Pereira informou das diligências ocorridas depois do primeiro 

encontro, nomeadamente da posição dos vários elementos do Conselho Municipal de Educação em 

reunião ocorrida para o efeito - tendo lamentado a ausência de algum representante da DREN na 

reunião ocorrida, bem como daquela que foi a posição da Câmara Municipal, que emitiu parecer 

desfavorável, por maioria, com os votos desfavoráveis dos senhores vereadores do Partido Socialista, 

e chamando ainda  a atenção da necessidade de pronúncia da Assembleia Municipal. Posteriormente, 

o Senhor Vereador informou que a Câmara tomou algumas diligências sobre o assunto, 

nomeadamente a sugestão à DREN para agendar uma reunião em Baião, com os diversos agentes 

educativos, no sentido de serem esclarecidas algumas dúvidas que ainda persistem, para que as 

pessoas depois de devidamente elucidadas, o assunto possa ser objetivamente apreciado em sede de 

reunião de Câmara e de Assembleia Municipal que se realizará no mês de Junho. Informou ainda que 

o Senhor Diretor Regional se mostrou disponível para essa reunião, tendo ficado de indicar uma data. 

Senhor Vereador Manuel Durão, congratulou-se com o Encontro Nacional de Unidades Móveis de 

Saúde, realizado no passado dia 18 de maio,  o qual contou com a presença 12 Unidades de Móveis 
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de Saúde oriundas de vários Concelhos, o qual serviu para mostrar aquilo que o Concelho de Baião 

pode dar às pessoas, bem como a partilha de experiencias no campo clinico. --------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho,  interveio no sentido de informar a Câmara que esperava que no 

seguimento da intervenção do  Senhor Dr. Fernando Matos Rodrigues,  na penúltima reunião de 

Câmara, estivesse presente na reunião seguinte para os devidos esclarecimento,  e, como não fez, ele 

próprio clarificou e deu conhecimento dos tramites seguidos pela Câmara, tendo, para o efeito, 

procedido à leitura de alguns documentos enviados ao requerente relacionados com o processo. Disse 

ainda, que pensa ter clarificado todas as duvidas suscitadas pelo munícipe. ------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas voltou a intervir, para pedir um esclarecimento sobre a reunião  

com a DREN,  no âmbito da criação dos mega-agrupamentos , designadamente se apenas foi 

abordado o problema do Concelho de Baião ou foi extensivo a outros concelhos. Disse ainda, que  a 

lei da criação destes mega-agrupamentos não é nova, uma vez que foi aprovada pelo anterior 

governo, pelo que não se percebe muito bem a nuvem que está em volta de todo este processo. -------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira, em resposta ao Senhor Vereador,  disse que neste processo estão 

muitas duvidas por esclarecer, nomeadamente em relação ao pessoal não docente dos agrupamentos 

a agregar, estando, por essa razão o caso de Baião em suspenso. Relativamente à aprovação da lei, 

disse concordar, no entanto,  alertou que já na altura se gerou alguma polémica e que  se o anterior 

governo não avançou com o processo, é porque o mesmo não trazia mais valias para a qualidade do 

ensino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Pedido de prorrogação do prazo de suspensão de mandato do Senhor Vereador Gil Jorge 

Soares Rocha, eleito pela lista do Partido Social Democrata – 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 I 

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

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

 

2. Dolmen - Cooperativa de Formação e Desenvolvimento do baixo Tâmega – Relatório e 

Contas da Direção de 2011 – 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. ------------------------------------------------------------------------ 
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3. Grupo Parlamentar “Os Verdes” – Requalificação e eletrificação do troço Caíde-Marco de 

Canaveses na Linha do Douro – 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. Comunicação do início da instrução do processo de inquérito instaurado por deliberação de 

Câmara de 9 de maio de 2012 – 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 IV 

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

 

5. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil - 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 cedência do Auditório Municipal ao 

Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas de Eiriz – 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 a cedência do Auditório Municipal ao 

Agrupamento de Escolas de Eiriz. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra de Bem Estar Rural 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 

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 cedência do Auditório Municipal à OBER - 

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

 

8. Cedência de selos temporais às empresas sedeadas no Concelho 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 

VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Cedência de selos temporais às 

empresas sedeadas no Concelho de Baião. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a munícipe 

Alice de Nazaré Nogueira – 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 unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

10. Universidade Júnior – Minuta de renovação do protocolo com a Universidade do Porto – 

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 minuta de renovação do protocolo com a 

Universidade do Porto - Universidade Júnior. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses e a estagiária 

Sílvia Raquel de Sousa Azeredo – 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 protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Marco de Canaveses e a estagiária Sílvia Raquel de Sousa Azeredo. -------------------------------- 

 

12. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

EB 2,3 de Ancede e estagiário Emanuel Carmezim de Oliveira – Proposta 

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

Excelentíssimo 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 o protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola EB 2,3 de Ancede e estagiário Emanuel 

Carmezim de Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola 

Profissional António do Lago Cerqueira e o estagiário António Santos – 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 o protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional António do Lago Cerqueira e o 

estagiário António Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Minuta de Protocolo 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 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 Minuta de Protocolo de Desenvolvimento 

Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Desportiva de Ancede - Rancho 

Folclórico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para o “Encontro de 

Baionenses no Luxemburgo - 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 maioria, com seis votos favor e uma abstenção do Senhor 

Vereador Luís Sousa, ratificar o apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião 

para o “Encontro de Baionenses no Luxemburgo. Sobre este Assunto o Senhor Vereador Luís Sousa 

apresentará declaração de voto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Festas em honra de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz - Apoio financeiro à Comissão 

Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede – 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 o apoio financeiro à Comissão Fabriqueira 

da Paróquia de Santo André de Ancede para as Festas em honra de Nossa Senhora de ao Pé da 

Cruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Atribuição de apoio à “Porto Baião” - Associação Cultural e Recreativa – Proposta 
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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. O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala e não participou nesta 

votação por impedimento. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Senhor 

Vereador Luís Sousa, aprovar a atribuição de apoio à “Porto Baião” - Associação Cultural e 

Recreativa. Sobre este assunto, o Senhor Vereador Luís Sousa apresentará declaração de voto. ------- 

 

18. Renovação de Contrato de Prestação de Serviços - Modalidade de Avença – 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 maioria com seis votos a favor e um voto contra do Senhor 

Vereador Luís Sousa, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este 

assunto o Senhor Vereador Luís Sousa apresentará declaração de voto. ---------------------------------------- 

 

19. Renovação de Contrato de Prestação de Serviços - Modalidade de Avença – 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, unanimidade, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa apresentará declaração de voto. ---------- 

 

20. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas - Fábrica da Igreja Paroquial de 

Frende – 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. Regulamento para a atribuição de apoios às Associações de Natureza Cultural, Desportiva e 

Recreativa – 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 maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Senhor 
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Vereador Luís Sousa, aprovar a proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. Sobre este 

assunto o Senhor Vereador Luís Sousa apresentará declaração de voto. ---------------------------------------- 

 

22. Alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião - Abertura  do Período de 

Discussão Pública – 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,  maioria com seis votos a favor  e uma abstenção do Senhor 

Vereador Luís Sousa. Sobre este assunto o Senhor Vereador Luís Sousa apresentará declaração de 

voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. Assunto: Loteamento Urbano 7/2011 - Local: Valbom, Ancede - Requerente: Francisco 

Fernandes de Oliveira Lopes – 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 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. Assunto: Reembolso de valor gasto - Local: Rua de Cimo de Vila, Ancede - Requerente: Nilza 

Madureira da Silva Ribeiro Monteiro – 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 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 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. 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 XXIV). 

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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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 17H45 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, Assistente Técnica da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A ASSISENTE TÉCNICA  _________________________________________ 


