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MINUTA DA ATA     N.º 09 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2017 

 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezassete, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

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

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

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

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

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

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

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 26 de abril de 2017, 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara iniciou este período cumprimentando todos os presentes e informou 

que estavam presentes na sala, o Dr. António e a Dra. Daniela, os  dois representantes da empresa 

Damp Sa, responsável pela realização do estudo de opinião designado por  Inquérito de Avaliação, 

Estratégia e Planeamento Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo apresentou cumprimentos a todos os presentes na sala e disse 

que depois da análise pormenorizada que efetuou ao estudo, apenas queria apresentar algumas 

questões, no sentido de esclarecer algumas duvidas. ----------------------------------------------------------------- 

 

Atendendo a que surgiram alguns problemas informáticos na preparação dos esquipamentos para a 

empresa proceder à apresentação do estudo, o Senhor Presidente da Câmara, pediu compreensão 

para o sucedido e solicitou que se continuasse com o período de antes da ordem do dia, sendo que a 

apresentação fosse feita no final deste período. ------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para se referir à realização do Rali “Baião-Amarante” 

no passado fim de semana, o qual foi um sucesso e com a participação de bastante público, tendo a 

vitória ficado em casa com o piloto baionense Vitor Pascoal. Destacou  ainda a participação de onze 

pilotos estrangeiros, bem como de outro piloto baionense, Filipe Nogueira, que terminou a prova em 

sexto lugar. Referiu também que esteve presente na cerimónia da entrega dos prémios, o Presidente 

da Federação Portuguesa de Automobilismo, Manuel Mello Breyner,  o qual mostrou uma grande 

satisfação pela forma como a prova foi organizada, felicitou as entidades envolvidas na realização 

desta prova, formulou votos de que este rali possa evoluir de forma a integrar o Campeonato Nacional 

de ralis e desejou muito sucesso para futuras iniciativas de desporto automóvel da região. Terminou 

dizendo que quando existe cooperação, estas provas são sempre um grande sucesso , do qual todos 

nos devemos orgulhar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente, agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e sublinhou a 

importância das iniciativas que se realização nas próximas semanas,  apelando à participação e todos 

nestes eventos, nomeadamente: a continuação das atividades integradas no  Maio Cultural em 

Ancede, promovido pela União e Freguesias e Ancede e Ribadouro, de 06 a 28 de maio, com um 

programa variado de atividades todos os fins de semana; no dia 13 de maio, pelas 22H00, a 

apresentação da nova Página de Turismo e lançamento do vídeo “Baião – Terra de Aventuras”, no 

Salão da Associação Desportiva de Ancede, cuja entidade promotora é a Câmara Municipal de Baião; 

no dia 14 de maio, das 09H45 às 12H00 -  Dia Internacional da Família,  organizado pela Câmara 

Municipal de Baião,  na Piscina Municipal Coberta, com o  pagamento de dois banhos livres adultos, 
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os restantes membros da família direta entram gratuitamente, se a família se representar por um 

adulto e os restantes elementos forem crianças, será pago apenas uma entrada de banho livre adulto; 

de 01 a 31 de maio, o Concurso de Fotografia promovido pela Câmara Municipal e Baião, em que os 

interessados devem apresentar os seus trabalhos durante o mês e maio, sendo que a  ficha de 

inscrição e o regulamento se encontram na página de internet da Câmara Municipal de Baião em 

www.cm-baiao.pt, as fotografias terão de ser enviadas em formato digital, numeradas de 1 a 3, 

juntamente com a ficha de inscrição, para o email concursobaiaovidanatural@gmail.com; dia 3 de 

junho, Dia da Criança, a partir das 14h00, no Auditório Municipal de Baião, promovida pela União de 

Freguesias de Campelo e Ovil; Dia 4 de junho, o Marão Trail Adventure , organizado pelas entidades 

Associação AMIGO, Associação Teixeira Teixeiró e União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró; nos 

dias 10 e 11 de junho, na Vila e Baião, a Recriação Histórica, promovida  pela Câmara Municipal de 

Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Depois de solucionado o problema da apresentação do estudo, o Senhor Presidente da Câmara, pediu 

aos responsáveis da empresa para que retomassem a mesma. O Dr. António fez uma pequena  

introdução ao estudo e uma breve apresentação a empresa, salientando que a mesma já realizou 

vários tipos de trabalhos, quer a nível quer internacional. De seguida, a Dra. Daniela passou a 

apresentação do estudo propriamente dito, passando uma série de diapositivos e fazendo a explicação 

de cada um deles. Ao longo da apresentação foi prestando os devidos esclarecimentos ao que lhe era 

solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Fátima Azevedo perguntou qual a razão de na amostra do estudo, apenas terem 

sido inquiridos eleitores, tendo a Dra. Daniela respondido que metodologicamente os estudos de 

satisfação de Munícipes são efetuados com a base de dados dos eleitores, tendo para isso, de serem 

pessoas com idade para votar e morada numa das freguesias do Concelho. Depois questionou  a 

razão da colocação do nome do Presidente da Câmara e o partido a que pertence, na pergunta que 

aborda as relações do líder. Considerou esta pergunta pertinente e não apresenta qualquer beneficio 

aos baionenses. A responsável da empresa respondeu que estas perguntas se tornam importantes 

para avaliar as relações do líder, tanto que,  já foram demonstradas em vários estudos. Salientou 

ainda que, este tipo de perguntas condicionam a perceção das pessoas sobre a capacidade das 

relações do Executivo com os seus pares e Instituições do Concelho. -------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a exposição clara dos resultados do estudo e disse que 

não é por acaso que não a primeira vez que esta empresa trabalha para o Município de Baião, 

salientando que se continuar a liderar o Executivo do Município de Baião, certamente, que também 

não será a última. Depois falou da clarificação entre sondagem e estudo de opinião, frisando de que se 

trata efetivamente de um estudo de opinião, o qual custou cerca de 6.500 euros. Lembrou que a 

realização deste estudo foi uma opção politica do Executivo,  considerando-o  um forte instrumento de 

http://www.cm-baiao.pt/
mailto:concursobaiaovidanatural@gmail.com
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gestão, feito no sentido de afinar a estratégia de atuação do Município para ir de encontro às 

expetativas da população. Realçou a vantagem dos estudos de opinião, na medida em que são 

aleatórios e representativos, bem como a colocação de algumas perguntas abertas, sobre 

determinadas áreas, nomeadamente sobre os problemas que mais afetam as pessoas. -------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara solicitou um esclarecimento à Dra. Daniela, sobre a elevada taxa de 

respostas “ não sabe/não responde” e, se é normal neste tipo de estudo, sendo que, a mesma 

respondeu que esta resposta está relacionada com o facto das pessoas terem maior dificuldade em 

dizer o que está bem ou o que está mal e que a taxa apresentada está dentro dos resultados de 

estudos do tipo do agora apresentado. Ainda em relação às questões e segundo a metodologia, o 

Senhor Presidente disse que a maior preocupação é estimular a participação cívica e esse trabalho 

tem sido realizado por parte deste Executivo, exemplificando iniciativas como, o Câmara à porta, a 

prestação e contas, a realização de sessões da Assembleia Municipal nas freguesias, etc. são 

algumas das ações do Executivo que fazem com que as pessoas se sintam mais valorizadas. ----------- 

 

Por fim, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo agradeceu os esclarecimentos prestados pelos 

representantes da empresa, deixando a nota de que este estudo poderia ser considerado um 

instrumento de gestão, se fosse elaborado no início do mandato e não em cima das eleições. ---------- 

     

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 

1. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas de Eiriz  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, 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 a cedência do Auditório 

Municipal ao Agrupamento de Escolas de Eiriz . ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Maria Georgina Freitas – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo II 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 no 

âmbito do FSB a Maria Georgina Freitas . -------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Manuela Adelina Pereira – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Manuela Adelina Pereira. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Andreia Filipa da Fonseca Morais – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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, aprovar a atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Andreia Filipa da Fonseca Morais. ------------------------------------------------------------------- 

 

5. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Cristina Alice Ribeiro da Fonseca Santos – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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, aprovar a atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Cristina Alice Ribeiro da Fonseca Santos. --------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Joaquim Pereira Mendes – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 Atribuição de apoio 

no âmbito do FSB a Joaquim Pereira Mendes. -------------------------------------------------------------------------- 

  

7. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Maria Arminda Miranda Pinto – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Maria Arminda Miranda Pinto. ------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Joaquim da Silva Borges  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

apoio no âmbito do FSB a Joaquim da Silva Borges. ------------------------------------------------------------------ 

 

9. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Maria Olimpia Ferreira  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Maria Olimpia Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Maria Rosa de Almeida Coutinho  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Maria Rosa de Almeida Coutinho. -------------------------------------------------------------------- 

 

11. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Vitor Manuel Moreira Soares  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Vitor Manuel Moreira Soares . ------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Honorina Maria Monteiro – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 atribuição de apoio no 

âmbito do FSB a Honorina Maria Monteiro. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Atribuição de apoio no âmbito do FSB a Tânia Filipa Pereira Ribeiro  – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 atribuição de 

apoio no âmbito do FSB a Tânia Filipa Pereira Ribeiro. --------------------------------------------------------------- 
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14. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Associação Sócio Cultural de Santa Maria 

da Frende – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 acordo de desenvolvimento cultural – Associação Sócio Cultural de Santa Maria 

da Frende. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde, os Alegrinhos – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva e 

Cultural do Ingilde, os Alegrinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Baidebike – Clube de 

Cicloturismo de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Baidebike – Clube de 

Cicloturismo de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural, 

Desportiva, Recreativa e Social da Teixeira – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural, 

Desportiva, Recreativa e Social da Teixeira.------------------------------------------------------------------------------ 

 

18. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Motoclube Baionense – 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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, 

aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Motoclube Baionense. --------- 

 

19. Minuta de contrato-programa entre o Município de Baião e a Byonritmos – Associação 

Juvenil – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 minuta de contrato-programa entre o Município de Baião e a Byonritmos – Associação 

Juvenil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

20. Minuta de Protocolo de Cooperação entre o Município de Baião e os Profissionais de Táxi, 

no âmbito da colocação de publicidade turística nos respetivos veículos de transporte de 

passageiros – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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 Protocolo de Cooperação entre o Município de Baião e os Profissionais de Táxi, no âmbito 

da colocação de publicidade turística nos respetivos veículos de transporte de passageiros. -------------- 

 

21.Minuta de protocolo entre o Município e Baião e os Profissionais de Medicina para a sua 

fixação no Concelho de Baião – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Socias, 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 minuta de  

protocolo entre o Município e Baião e os Profissionais de Medicina para a sua fixação no Concelho de 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Plano Diretor Municipal de Baião – PDM (Revisão) – 1ª Alteração – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Diretor 

Municipal de Baião – PDM (Revisão) – 1ª Alteração. ------------------------------------------------------------------- 

 

23. Associação de Municípios para o Desenvolvimento e Formação (ADEFORMA) – Dissolução 

– Proposta. 

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

Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara, 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 designação o Senhor 

Vereador Carlos Maria e José Lima para efeitos de participação da Assembleia Intermunicipal desta 

Associação, a fim de deliberar a sua dissolução, que posteriormente será  submetida à aprovação da 

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de Setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral e Atendimento a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


