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ACTA     N.º 18 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2010 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro ano de dois mil e dez, 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 em Exercício, Dr. Joaquim Paulo 

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

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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em 

Lisboa no âmbito de uma reunião no Ministério da Administração Interna. -------------------------------------- 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício 

declarou aberta a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------- 

 

I. APROVAÇÃO 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. APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 9 de Setembro de 2010, 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 em Exercício, propôs que 

o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas, “Atribuição de distinções honoríficas 

do Município de Baião”, “Atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do 

Zêzere”, “Atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das 

despesas com o funcionamento das escolas Básicas do 1.º CEB e Jardins-de-Infância para o 

ano escolar 2010-2011” e “Concurso Público n.º 42-2010-S4925 para a prestação de serviços de 

fornecimento de refeições escolares pré-confeccionadas”. “A Câmara deliberou, por unanimidade 

e individualmente, aceitar a admissibilidade das referidas propostas, as quais passaram a integrar a 

ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas. -------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas alertou para o facto de na berma de estrada que passa no 

Lugar de Sacões, Freguesia da Teixeira, se encontrarem depositados restos de madeira e outros 

materiais, pelo que seria conveniente proceder à sua remoção. De seguida, referindo-se à iluminação 

pública, afirmou que o executivo tinha prometido iluminação gratuita e não se devia prometer aquilo 

que não se podia cumprir, alertando para o exagero dos gastos públicos e para a necessidade de 

haver mais ponderação e menos excessos, designadamente na colocação de lâmpadas. Terminou 

referindo-se aos transportes escolares, assunto que tinha abordado com o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia do Gôve que lhe disse não ter tido possibilidades de continuar a assegurar o 

transporte escolar, devido aos custos associados que eram mais elevados do que a autarquia pagava, 

e considerou ter havido discriminação por terem sido entregues novas carinhas a algumas Juntas de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou a Câmara de que tinha sido aprovada uma candidatura ao 

POPH, englobando um conjunto de cursos de formação interna, com o objectivo de dotar os 

trabalhadores da autarquia da formação obrigatória nos termos do Código de Trabalho, tendo por 

base um diagnóstico das necessidades formativas com os contributos dos mesmos. Referindo-se à 

intervenção do Senhor Vereador José Carlos Póvoas, sublinhou que o Senhor Presidente da Câmara 

não fazia apologismo ao despesismo, pelo contrário, em todas as acções que desenvolvia e 

participava sempre tinha a preocupação de sensibilizar os munícipes, bem como os funcionários, para 

a importância da contenção de despesas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís de Carvalho referindo-se à primeira questão colocada pelo Senhor Vereador 

José Carlos Póvoas, informou de que iriam ser tomadas as devidas providências para resolver a 

situação. Depois, lembrou que no primeiro mandato tinha sido compromisso do Senhor Presidente da 

Câmara, constante do programa eleitoral do Partido Socialista, manter a iluminação ligada durante 

toda a noite e em todos as freguesias do concelho, o qual foi integralmente cumprido. No entanto, no 

segundo mandato, e num quadro de uma crise económica grave, era natural que o executivo se 

adaptasse à nova realidade, através designadamente de alguns ajustes para controlar os custos com 

o serviço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente da Câmara em Exercício apresentou uma explicação sobre o concurso para o 

fornecimento das refeições escolares, informando de que tinham surgido algumas dificuldades 

relacionadas com a morosidade e complexidade burocrática dum processo destes, onde acresceu o 

facto de ter havido duas candidaturas (em três) que foram excluídas por não terem apresentado 

proposta com a devida assinatura electrónica dos documentos. Para ajudar a solucionar o problema, e 

até que tudo esteja resolvido, recorreu-se, entre outros expedientes, à colaboração de algumas 

instituições locais, tais como a OBER, a ACR de Stª Cruz do Douro e a ADEGRIL. Esta situação de 

alguma anormalidade levou à ocorrência de alguns problemas de distribuição nos primeiros dias de 

aulas, que forma entretanto ultrapassados. Espera-se que até ao final de Outubro o processo 

concursal esteja concluído. Sobre a questão colocada pelo Senhor Vereador José Carlos Póvoas 

relativa aos transportes escolares, de facto, a Junta de Freguesia do Gôve deixou de aceitar a 

delegação de competências, assunto que já tinha abordado na última reunião de Câmara. Para além 

da questão formal, uma vez que, entende, pertence à Assembleia de Freguesia e não à Junta a 

competência para aceitar ou não as delegações de competências, informou que a primeira reacção da 

autarquia foi no sentido da resolução do problema, tendo sido estabelecidos todos os contactos e 

tentativas para sensibilizar o Senhor Presidente da Junta para que pudessem continuar a assegurar o 

serviço, mas tal não tinha sido possível. Salientou que não poderia haver regimes de excepção, ou 

seja todas as Juntas de Freguesias usufruíam das mesmas condições, e deixou duas questões: as 

razões para o problema ter sido levantado pelo Senhor Presidente da Junta do Gôve apenas duas 

semanas antes do início das aulas e as razões para que, perante as mesmas condições do ano 

passado, apenas este ano ter surgido o problema dos custos e do pagamento do seguro das 

carrinhas. Informou que a solução encontrada, com o transporte a ser assegurado directamente pela 

autarquia, causa muitos transtornos, não só à autarquia, pois a viatura em causa iria fazer transporte 

de alunos com necessidades educativas especiais para o Agrupamento de Eiriz, bem como para a 

população, pois deixou de se poder dar uma resposta tão ajustada às necessidades de transporte, 

nomeadamente a alguns alunos da EB1 de Gosende. Terminou, lamentando que, no corrente ano 

lectivo, a Junta de Freguesia do Gôve não pudesse dar o contributo que o executivo esperava na 

questão dos transportes escolares. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que em termos de gestão tudo deveria ser imputado 

para se calcular os custos com um serviço, incluindo seguros, motorista e manutenção, e os 

problemas tinham surgido porque, para a mesma questão, tinham sido tomadas medidas diferentes, 

nas várias freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara em Exercício reiterou que, tal como explanou, não há medidas 

diferentes em freguesias diferentes: as regras são iguais para todas, sendo que, neste caso, o Sr. 

Presidente da Junta do Gôve queria um regime de excepção. Terminou, relembrando, que a autarquia 

garante exactamente as mesmas condições do ano lectivo anterior e que a Junta é que não aceitou. 

Abordou de seguida a questão da iluminação pública, destacando que desde que o executivo tinha 

assumido funções, foram instalados mais de 80 km de rede eléctrica e cerca de 1800 luminárias. A 
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preocupação foi sempre a de instalar uma rede planeada e racional, colocando a iluminação nos 

locais que realmente necessitavam, bom como mandar desligar algumas lâmpadas em postes 

ilegalmente colocados em locais particulares. Também tinha sido assumido o compromisso de tratar 

todos os baionenses da mesma forma, ou seja, manter a iluminação ligada toda a noite em todos os 

lugares. Perante a actual situação económica e após uma análise de custos, a EDP foi questionada no 

sentido de informar a Câmara sobre o custo por hora do serviço prestado, dado que não tinham 

conseguido fornecer. Em 2011, aquando da renegociação do contrato com a EDP, a autarquia 

pretende ter todos os dados sobre o assunto, e abordar a questão do pagamento do aluguer da nova 

rede por parte da empresa. Terminou, afirmando que o executivo também encarava a possibilidade de 

em certos locais passar a ser adoptada a solução de se acender lâmpada sim lâmpada não, sempre 

com o objectivo central de garantir a iluminação pelo tempo necessário e nos locais necessários, 

tendo igualmente em linha de conta a necessidade de redução dos custos. ------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas deixou uma nota positiva relativamente as refeições escolares, 

pois se era verdade que estas tinham começado de forma anormal, parecia que o assunto caminhava 

para a normalidade. Sobre a iluminação pública afirmou que “as promessas valem o que valem” e que 

o investimento iria carecer de uma nova racionalidade. Nesse sentido, deveria ser enviado uma 

informação a todos os munícipes dizendo que “por motivos de falta de verbas vai passar a estar ligada 

lâmpada sim lâmpada não”. Terminou, defendendo que, tendo em conta os despesimos, para além 

das vantagens em termos de fundos comunitários e de ganhos ambientais, a autarquia deveria 

apostar nos painéis fotovoltaicos, recorrendo a parcerias público-privadas, a candidaturas 

comunitárias e a outros patrocínios, de forma a melhorar a sua eficiência energética. ----------------------- 

Sobre este assunto, e após a devida autorização da Câmara, o Chefe de Divisão presente na reunião, 

informou de que tinham sido já apresentadas candidaturas para a melhoria da eficiência energética 

nas piscinas e no pavilhão multiusos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício convidou os presentes para os seguintes eventos: 

Jornadas Europeias do Património, nos dias 24, 25 e 26 de Setembro; Feira do Avesso no Convento 

de Ancede, nos dias 1, 2 e 3 de Outubro e Comemorações do Centenário da República, no dia 5 de 

Outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Artigo de Opinião “É Tempo de os Autarcas dizerem Não” por Mário Nuno Neves, Vereador 

da Câmara Municipal da Maia – 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 ciente da proposta tomou conhecimento. --------------------------------------------- 
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2. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia 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 II 

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 à Santa 

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

 

3. Alienação em Hasta Pública: Constituição da Comissão e designação do dia e hora para o 

respectivo acto 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 III 

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

 

4. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Cruz do Douro destinado às obras de “Beneficiação do Caminho da Barroca” e “Aquisição e 

colocação de placas de toponímia na Freguesia”, no valor de 20.897,74 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 

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 celebração de Protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado às obras de “Beneficiação do Caminho da Barroca” e 

“Aquisição e colocação de placas de toponímia na Freguesia”, no valor de 20.897,74 euros. -------------- 

 

5. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Marinha do Zêzere destinado às obras de “Construção de muro de betão para alargamento 

da entrada da Rua do Reguengo, Fonseca”, “Pavimentação em cubo macheado, assente em 

saibro no fim da Calçada de Largedo, Ervedal” e “Pavimentação em cubo macheado, 

assente em saibro de parte do Caminho do Bicheiro”, no valor de 10.575,51 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 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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado às obras de “Construção de muro de betão para 

alargamento da entrada da Rua do Reguengo, Fonseca”, “Pavimentação em cubo macheado, assente 

em saibro no fim da Calçada de Largedo, Ervedal” e “Pavimentação em cubo macheado, assente em 

saibro de parte do Caminho do Bicheiro”, no valor de 10.575,51 euros ------------------------------------------- 
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6. Proposta de rescisão do protocolo entre a VALORCAR – Sociedade de Gestão de veículos 

em Fim de Vida, Lda. e a Câmara Municipal de Baião – 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 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 proposta de 

rescisão do protocolo com a VALORCAR – Sociedade de Gestão de veículos em Fim de Vida, Lda. --- 

 
7. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a Re-Source Portuguesa – 

Desmontagem e Reciclagem de Veículos em Fim de Vida, S.A. e a Câmara Municipal de 

Baião – 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 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, aprovar a minuta de 

protocolo de colaboração a celebrar com a Re-Source Portuguesa – Desmontagem e Reciclagem de 

Veículos em Fim de Vida, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Míguas, Santa Marinha do Zêzere – 

Requerente: Abílio Teixeira Rodrigues – 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 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, a proposta. --------------------- 

 
9. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Sernande, Grilo – Requerente: Sofia 

Cristina Silva Vieira – 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 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 proposta. ---------- 

 

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

Vereador do Pelouro do Urbanismo  

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 X). A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------- 
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11. Comparticipações para a componente de apoio à família na Educação Pré-Escolar - 

Proposta – 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 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, aprovar as comparticipações para 

a componente de apoio à família na Educação Pré-Escolar. -------------------------------------------------------- 

 

12. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação e Pavimentação da Quelha da Castelhana”, no 

valor de 7.325,66 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 

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 celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Gestaçô destinado à obra de “Beneficiação e Pavimentação da Quelha da Castelhana”, 

no valor de 7.325,66 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Atribuição de distinções honoríficas do Município de Baião – Proposta 

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

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

anexo XIII 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 para atribuição 

de distinções honoríficas do Município de Baião. Os Senhores Vereadores do PSD declararam que no 

seu entendimento a atribuição da medalha de ouro do Município de Baião deveria ser alargada a 

todos os que exerceram funções durante a República. ---------------------------------------------------------------- 

 

14. Atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo 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 atribuição de 

apoio ao Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere. -------------------------------------------------- 

 

15. Atribuição de subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com 

o funcionamento das escolas Básicas do 1.º CEB e Jardins-de-Infância para o ano escolar 

2010-2011 – Proposta 
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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 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 atribuição de subsídio 

aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o funcionamento das escolas 

Básicas do 1.º CEB e Jardins-de-Infância para o ano escolar 2010-2011. --------------------------------------- 

 

16. Concurso Público n.º 42-2010-S4925 para a prestação de serviços de fornecimento de 

refeições escolares pré-confeccionadas – 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 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. Os Senhores Vereadores do 

PSD declararam nada terem a opor desde que haja parecer favorável dos serviços. ------------------------- 

 

 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16.30 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES, 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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