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ACTA     N.º 2 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2011 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro ano de dois mil e onze, 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 redacção 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 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Manuel de Carvalho ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Gil Jorge Soares da Rocha ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 ACTA 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 12 de Janeiro de 2011, 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 assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas, “Alteração ao actual Regulamento Municipal 

de Trânsito – Colocação de sinalização de estacionamento condicionado com tempo limite 

máximo de 1 hora na Rua de Camões” e “Centro Escolar de Santa Cruz do Douro – Abertura de 

Concurso Público”. A Câmara deliberou, individualmente e por unanimidade, aceitar a 

admissibilidade das referidas propostas, a quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem 

discutidas e votadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Gil Rocha questionou a Câmara sobre duas situações. A primeira relativa ao critério 

usado para as desligações de postes de iluminação pública e, a segunda, sobre o sector da 

contabilidade da autarquia, uma vez que o normal seria que a contabilidade estivesse encerrada no 

final do ano e, segundo o informaram, tal não tinha acontecido. ---------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que estava em curso a implementação do Software de Gestão 

de Actas, tal como o compromisso assumido pelo Senhor Presidente da Câmara, e no final da reunião 

seria feita uma demonstração do programa pela ANO. Aproveitou para agradecer os Senhores 

Vereadores pela disponibilidade manifestada em usarem os seus próprios computadores durante as 

reuniões, permitindo acelerar o processo nesta primeira fase. ------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que no contexto de crise que o país atravessa, a autarquia 

deveria reduzir custos, e referiu-se à Loja do Cidadão em Ancede, propondo que fosse transferida 

para as instalações da Junta de Freguesia, que actualmente estava aberta apenas dois dias por 

semana, permitindo rentabilizar recursos, reduzir custos e garantir um maior acesso dos cidadãos à 

junta e aos seus autarcas de freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara informou de que o procedimento para a redução de custos com a 

iluminação pública estava a decorrer em três fases. Em primeiro lugar, e em articulação com a EDP, 

dois técnicos da autarquia fizeram uma análise em todo os concelho, para que, tanto quanto possível, 

se desligasse lâmpada sim lâmpada não, nos casos em que estas não estivessem dirigidas a 

residências, equipamentos públicos, zonas comerciais e industrias e espaços de grande afluência de 

pessoas, ou seja, lâmpadas colocadas, por exemplo, em estradas nacionais, variantes ou vias 

municipais. Em segundo lugar, a EDP realizou uma vistoria aos contadores de iluminação no 

concelho, para verificação dos custos inerentes aos mesmos, encontrando-se a Câmara envolvida 

numa candidatura, juntamente com a EDP, para a implementação de reguladores de fluxo. Por último, 

estava também em curso uma candidatura a fundos comunitários para a implementação de sistemas 

de eficiência energética nos próprios edifícios do município. Relativamente à questão colocada sobre o 

sector da contabilidade da autarquia, deu a palavra ao coordenador dos serviços, Dr. Rangel. ------------ 

Dr. Rangel informou de que em termos económicos as contas da autarquia encerraram a 30 de 

Dezembro. No entanto, sendo a Câmara Municipal um organismo dinâmico era normal que existissem 

casos de facturas e outros trabalhos que transitem de um ano para o outro, tendo em conta a 

quantidade de expediente formal necessário, como informações, confirmações e declarações. 
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Relativamente à questão colocada pelo Senhor Vereador Gil Rocha, podia ter acontecido que algum 

fornecedor tivesse entregado alguma factura no ano passado e que ainda não tivesse sido paga, no 

entanto, garantiu que o Sector da Contabilidade procedeu ao pagamento de todas as facturas, que já 

estavam devidamente informadas pelos serviços requisitantes, à excepção das referentes ao Centro 

de Saúde e à REFER, uma vez que as comparticipações ainda não tinham sido recebidas. --------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho disse que normalmente as contas eram encerradas até ao limite 

máximo de 31 de Março, para serem aprovadas pela Assembleia Municipal. Era assim nas sociedades 

comerciais e também nos organismos públicos e nada impedia que, até essa data, fossem feitas 

rectificações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara destacou que a autarquia era a única a promover reuniões com todos 

os fornecedores para acerto de procedimentos. As facturas, que davam entrada directamente no 

Sector da Contabilidade, eram pagas em média a 21 dias, exceptuando-se os casos de despesas com 

comparticipação de fundos comunitários ou da administração central, como os casos já referidos do 

Centro de Saúde e da REFER. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Gil Rocha disse que, apesar de se tratar de uma matéria de natureza técnica, trataria 

de esclarecer eventuais dúvidas que lhe pudessem vir a colocar sobre o assunto. ---------------------------- 

Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, o Dr. Rangel informou de que estavam a ser 

implementados os sistemas Sigmaflow e Arquivo documental de processos, nos serviços de 

Contabilidade e Aprovisionamento. Estes sistemas iriam permitir uma maior eficácia e eficiência dos 

serviços, uma vez que com o sistema Sigmaflow, para a gestão de circuitos documentais de 

informação, todos os procedimentos e acções relativos a processos de despesa estavam predefinidos 

e automatizados, e com o sistema de Arquivo documental de processos, ficaria tudo registado 

digitalmente sem ser necessário recorrer a impressões. -------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que o novo sistema, à semelhança do GSE e GSP, permitia, 

entre outras vantagens, criar uma relação de confiança entre os munícipes e os serviços da autarquia, 

uma vez que em qualquer altura poderiam saber como estavam a decorrer os seus processos. 

Destacou o caso do sector do Urbanismo, uma vez que se verificavam situações em que os munícipes 

tinham a percepção de que os seus processos estavam pendentes na Câmara, quando, o que por 

vezes se verificava era que os mesmos ainda estavam com os técnicos das empresas. Por este 

motivo, a autarquia iria promover reuniões regulares com os técnicos exteriores, com os técnicos da 

autarquia e com os munícipes, de forma a serem delapidadas quaisquer dúvidas. Relativamente à 

questão colocada pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas, sobre a mudança de instalações para a 

Junta de Freguesia, referiu que os serviços da autarquia em Ancede tinham as valências de PAC, 

PAM e Biblioteca e para ser possível concentrar todas estas valências com os serviços da junta, à 

semelhança do que aconteceu na freguesia de Santa Marinha do Zêzere, teria de ser efectuada a 

remodelação e ampliação da sede da junta, projecto para o qual se estava a trabalhar para se obter 

financiamento junto da administração central. ---------------------------------------------------------------------------- 
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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 acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou de que a directora executiva da FEQ, 

Dra. Anabela Cardoso, iria fazer brevemente uma apresentação do Relatório de Actividades e Contas 

à Câmara Municipal. Esclareceu, ainda, que a FEQ já não tinha dívidas bancárias por liquidar e 

lembrou que, no ano de 2010, a instituição não tinha recebido qualquer apoio financeiro da autarquia. - 

 

2. Abate de bens corpóreos do Património Municipal – 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 acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 

3. Transferência de bens corpóreos do Património Municipal – 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 acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Centro de 

Novas Oportunidades – 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 acta. 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 do Vale de Ovil – Centro de Novas Oportunidades. ---------------------------------- 

 

5. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Jardim de 

Infância do Pranhô – 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 acta. 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 do Vale de Ovil – Jardim de Infância do Pranhô. -------------------------------------- 
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6. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – 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 acta. 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 do Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Celebração de protocolo de estágio entre a Câmara Municipal de Baião, a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e a estagiária Marta Manuela Pereira da Mota - 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de estágio entre a Câmara 

Municipal de Baião, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a estagiária Marta Manuela 

Pereira da Mota. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
8. Minuta de aditamento ao protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro (FEDRAVE) – 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 acta. 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 aditamento ao protocolo de 

cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da 

Região de Aveiro (FEDRAVE). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a Filandorra - Teatro do Nordeste e a 

Câmara 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 IX 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo de colaboração 

com a Filandorra - Teatro do Nordeste. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado às obras de “Construção de Instalações 

Sanitárias na Igreja de Santa Cruz do Douro”, no valor de 10.000,00 Euros – 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 
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à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado às obras de “Construção de 

Instalações Sanitárias na Igreja de Santa Cruz do Douro”, no valor de 10.000,00 Euros. -------------------- 

 

11. Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha 

do Zêzere para aquisição de viatura – 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 acta. 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 à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador 

Luís de Carvalho ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por 

pertencer aos corpos sociais da Associação ----------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Festas Concelhias e de São Bartolomeu – Transferência de verba para a Associação de 

Trabalhadores da Câmara 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de verba para a Associação 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. Sobre este assunto, a Associação de Trabalhadores 

fez a apresentação das contas relativas às Festas Concelhias e de São Bartolomeu. ------------------------ 

 

13. Constituição de direito de superfície de um prédio rústico, denominado “Cetos de Fora”, sito 

no Lugar de Queixomil, Freguesia de Santa Cruz do Douro, destinado à construção de um 

Hotel Geriátrico – 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 acta. 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 do Senhor Presidente da 

Câmara e dos Senhores Vereadores do PS e dois votos de abstenção dos Senhores Vereadores do 

PSD, aprovar a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Gil Rocha defendeu que quando se avança para um negócio, 

devemos sempre certificar-nos de que temos condições técnicas e financeiras para o fazer. No caso, 

os requerentes não apresentaram uma justificação razoável para o atraso verificado, considerando 

também que a Câmara Municipal já estava a ser condescendente tendo em conta que a primeira 

prestação tinha vencido em Outubro do ano passado. ----------------------------------------------------------------- 
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14. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Abelhal, Santa Cruz do Douro – 

Requerente: Carlos Miguel de Sottomayor de Almeida Coutinho – 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 XIV à presente acta. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
15. Pedido de licença especial – Local: Gaia, Santa Cruz do Douro – Requerente: Sérgio Manuel 

Pinto 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 XV à presente acta. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Alteração ao alvará do loteamento urbano n.º 1/93-LU-LOT – Local: Soutulho, Campelo – 

Requerentes: Florinda Ana Mota Ramos e Sabino Pinto 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 XVI à presente acta. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Lista das informações emitidas pela DGPU e dos despachos proferidos pelo Exmo. Senhor 

Vereador do Pelouro do Urbanismo – Conhecimento 

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

emitidas pela DGPU, dos despachos proferidos pelo Exmo. 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 acta e dela 

fazem parte integrante (Anexo XVII). A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------- 

 
18. Protocolo de formação em contexto de trabalho com a Escola Profissional de Agricultura e 

de Desenvolvimento Rural do Marco de Canaveses – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de formação com a Escola 

Profissional de Agricultura e de Desenvolvimento Rural do Marco de Canaveses. ---------------------------- 
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19. Normas provisórias de utilização dos antigos celeiros e adega do Mosteiro 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas provisórias de utilização dos 

antigos celeiros e adega do Mosteiro de Santo André de Ancede. ------------------------------------------------- 

 

20. Alteração ao actual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de 

estacionamento condicionado com tempo limite máximo de 1 hora na Rua de Camões – 

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 acta. 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 alteração ao actual 

Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de estacionamento condicionado com 

tempo limite máximo de 1 hora na Rua de Camões. ------------------------------------------------------------------- 

 

21. Centro Escolar de Santa Cruz do Douro – Abertura de Concurso Público – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

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

Foi feita a apresentação do projecto do Centro Escolar de Santa Cruz do Douro pelo Arquitecto Naia, 

técnico da autarquia responsável pelo mesmo. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

 

APROVAÇÃO DA ACTA 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 acta 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 17.00 Horas. E para constar se lavrou a presente 

acta, 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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