CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 07

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017
Aos doze dias do mês de abril 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausências: Senhora Vereadora Maria de Fátima Azevedo, por motivos de ordem profissional, tendo a
Câmara considerado a falta como justificada. ----------------------------------------------------------------------------

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 22 de março 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. Não participou na votação, a Senhora Vereadora Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu
Ribeiro, por não ter estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do
artigo 11.º do Regimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 07 da Reunião Ordinária de 12.04.2017
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para se referir à participação do Município de
Baião através da representação da Cooperativa DOLMEN, nas comemorações da “Reconquista da
Vila e Vigo”, que todos os anos atrai milhares de pessoas ao Centro Histórico da Cidade de Vigo.
Salientou que esta foi mais uma forma de promoção do Concelho e dos nossos produtos no País
vizinho, acrescentando que é um público muito interessante para a nossa região. ----------------------------

A Senhora Vereadora Ivone Abreu Ribeiro, interveio para deixar uma nota sobre as Comemorações do
Dia do Município, que ocorreram no passado dia 25 de março, tendo esta efeméride como referência o
documento sobre Baião mais antigo que se conhece, datado de 4 de março de 1076, o qual enaltece
várias vilas situadas em terras de Baião. Salientou a importância deste documento, tanto mais que no
ano anterior foram comemorados os 950 anos do mesmo, daí a importância de não deixar passar esta
data sem assinalar o Dia do Município e de uma forma mais festiva. Referiu ainda que o evento teve
dois momentos altos, um deles pelo facto de termos em palco as atuações conjuntas das duas bandas
do Concelho, a Banda Marcial e Ancede e a da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, onde além
de outras musicas, foi também interpretado um tema da autoria de um compositor e musico bainense.
Um outro momento alto foi assinalado com a presença de testemunhos baionenses com percursos
profissionais notáveis, nomeadamente, o Professor e Escritor, António Mota, o Árbitro Internacional da
FIFA, António Almeida e o Futebolista Profissional, Ricardo Vaz Monteiro – “Tarantini”, cuja
moderação esteve a cargo da Jornalista, Susana Ferrador. Salientou que estes quatro baionenses,
nas suas diferentes áreas, têm tido grande prestigio, tendo testemunhado, cada um deles, que o facto
de serem de Baião, não os impediu de terem uma carreira de sucesso. ------------------------------------------

O Senhor Presidente, agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e aproveitou
para convidar todos os presentes para participarem nos eventos que se realizarão nas próximas
semanas, nomeadamente: Dia 14 de abril a II Caminhada Noturna Marão, com início no Alto de
Quintela, pelas 19H00 organizada pela Associação Caminhos Velhos e União de Freguesias de
Campelo e Ovil e Teixeira e Teixeiró; Dia 21 de abril – Baião a Rir, pelas 21H30, no Auditório
Municipal de Baião, promovido pela Câmara Municipal de Baião; Dia 25 de Abril, As Comemorações
do 25 de abril, promovidas pela Assembleia e Câmara Municipais, cujo programa tem início às 10H30,
com a Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do XLIII Aniversário do 25 de abril, no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, com as intervenções dos Senhores Presidentes da
Assembleia e Câmara Municipais, bem como dos representantes dos Partidos com representação na
Assembleia; pelas 11H30, a Atribuição dos Títulos Honoríficos aos Ex-Presidentes da Câmara
Municipal de Baião (pós 1976) no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho; pelas 12H00,
também neste local, o Descerramento das fotografias dos Ex- Presidentes da Assembleia e Câmara
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Municipais (pós 1976); pelas 15H00 no Auditório Municipal, um espetáculo Musical “Cantautores de
Intervenção – Abril Universal” pela Associação Andarilhos; pelas 16H00, no Auditório Municipal, a
Atribuição dos Títulos Honoríficos às Associações e Funcionários da Autarquia que entretanto
completaram 25, 35 e 50 anos de antiguidade; estas comemorações encerraram por volta das 17H00;
Nos dias 28 e 29 de abril mais uma edição do “Tunance”, cujas entidades promotoras são a ARCA,
Câmara Municipal de Baião, a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Campelo e Ovil e Junta
de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere; No dia 30 de abril, a partir das 07H30, junto ao Centro
Cívico de Santa Leocádia, a Caminhada e BTT, organizada pela União de Freguesias de Santa
Leocádia e Mesquinhata e a Associação Baidebike; também no dia 30 de abril, a Caminhada da
Primaveral, a partir das 09H00, junto à capela da Nossa Senhora do Socorro, em Teixeiró, promovida
pela Associação Cultural, Desportiva, Recreativa e Social da Teixeira; e, o mês da Hidroginástica,
com aulas gratuitas, todas as quartas-feiras, das 20H15 às 21H00, na Piscina Municipal Coberta,
promovido pela Câmara Municipal de Baião. -----------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Listagem de Compromissos Plurianuais do ano de 2017 assumidos ao abrigo da autorização
prévia genérica de 26.11.2016 concedida pela Assembleia Municipal de Baião

–

Conhecimento
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I
à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------

2. Protocolo celebrado entre a ANMP - Associação Nacional de Municipios Portugueses e a
EDP Distribuição, na sequência da deliberação dos Órgãos Executivo e Deliberativo
Municipais, de 24.11.2016 e 25.02.2017, respetivamente – Conhecimento
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II
à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------

3. Cedência do Auditório Municipal e Zona Envolvente à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil
– 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 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 cedência do Auditório
Municipal e Zona Envolvente à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil e submeter o assunto à
aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º 07 da Reunião Ordinária de 12.04.2017
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4. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião –
Ratificação – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV
à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de utilização do Auditório
Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ---------------------------------------------------------------------5. Cedência de utilização do Auditório Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião –
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 de utilização do Auditório
Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião.

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

6. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – Ocupação de Espaços na Feira por
Feirantes residentes no Município – 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 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 o apoio
à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil, destinado à ocupação de espaços na feira por feirantes
residentes no Município. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Apoio Financeiro à Comissão de Festas de Santa Marinha do Zêzere – Festas em Honra de
Santa Marinha/2017 – 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 o apoio financeiro à Comissão de Festas de
Santa Marinha do Zêzere, destinado à realização das Festas em Honra de Santa Marinha/2017.--------8. Pedido de Transporte para a deslocação do Grupo da Oficina Intergeracinal do CLDS 3G
Integrar Baião” à RTP para assistir ao programa “A Praça” – Ratificação – 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
VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de transporte para a deslocação
do Grupo da Oficina Intergeracinal do CLDS 3G Integrar Baião” à RTP para assistir ao programa “A
Praça” .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -9. Aprovação das Normas do Concurso Fotográfico “Baião Vida Natural” – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida
no anexo IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é
competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas do Concurso
Fotográfico “Baião Vida Natural”.--------------------------------------------------------------------------------------------10. Resolução do protocolo estabelecido entre o Município de Baião e a “Porto de Baião,
Associação Cultural e Recreativa” para a cedência da Casa de Baião, sita na cidade do Porto
– 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 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 resolução do
protocolo estabelecido entre o Município de Baião e a “Porto de Baião, Associação Cultural e
Recreativa” para a cedência da Casa de Baião, sita na cidade do Porto . ---------------------------------------

11. Concurso Público Internacional, por Lotes, para aquisição de energia elétrica em regime de
mercado livre – Agrupamento de Entidades Adjudicantes – Aprovação do Relatório
Preliminar, do Relatório Final do Concurso e consequente proposta de adjudicação
individual por lotes aos respetivos concorrentes vencedores e do parecer jurídico sobre o
procedimento, do Professor Marques de Carvalho – 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 Concurso Público Internacional, por
Lotes, para aquisição de energia elétrica em regime de mercado livre – Agrupamento de Entidades
Adjudicantes – Aprovação do Relatório Preliminar, do Relatório Final do Concurso e consequente
proposta de adjudicação individual por lotes aos respetivos concorrentes vencedores e do parecer
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jurídico sobre o procedimento, do Professor Marques de Carvalho. A Câmara mais deliberou submeter
o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------

12. Abertura de Concurso Público para a concessão da exploração dos seguintes Bares: Piscina
Municipal Descoberta de Campelo (Lote I), Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha
do Zêzere (Lote II), Piscina Municipal Descoberta de Ancede (Lote III) e Praia Fluvial de
Campelo (Lote IV) – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de Concurso Público para a
concessão da exploração dos seguintes Bares: Piscina Municipal Descoberta de Campelo (Lote I),
Piscina Municipal Descoberta de Santa Marinha do Zêzere (Lote II), Piscina Municipal Descoberta de
Ancede (Lote III) e Praia Fluvial de Campelo (Lote IV). A Câmara mais deliberou submeter o assunto à
aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------

13. Acordo de preparação e organização em conjunto, através de Agrupamento de Entidades
Adjudicantes, constituído pelo Município e a Àguas do Norte, S.A., de um procedimento
concursal por ajuste direto ou por concurso público para a execução da empreitada
designada por “Intervenção na Rua de Canastrês – União de Freguesias de Ancede e
Ribadouro”, que inclui a empreitada “Repavimentação na Rua de Canastrês – União de
Freguesias de Ancede e Ribadouro” da responsabilidade do Município e “Drenagem de
Águas Residuais na Rua de Canastrês – Ancede, em Baião”, da responsabilidade da Águas
do Norte, S.A. – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação do acordo de preparação e
organização em conjunto, através de Agrupamento de Entidades Adjudicantes, constituído pelo
Município e a Àguas do Norte, S.A., de um procedimento concursal por ajuste direto ou por concurso
público para a execução da empreitada designada por “Intervenção na Rua de Canastrês – União de
Freguesias de Ancede e Ribadouro”, que inclui a empreitada “Repavimentação na Rua de Canastrês –
União de Freguesias de Ancede e Ribadouro” da responsabilidade do Município e “Drenagem de
Águas Residuais na Rua de Canastrês – Ancede, em Baião”, da responsabilidade da Águas do Norte,
S.A. .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Lei Nº 73/2013, de 3 de setembro – Artigo 16º - Autorização

Genérica da Assembleia

Municipal para o reconhecimento, por parte da Câmara Municipal, do direito às isenções,
totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente ao pagamento de impostos e outros
tributos próprios da Autarquia apresentados por Entidades Públicas e Privadas – 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, Autorização Genérica da Assembleia Municipal
para o reconhecimento, por parte da Câmara Municipal, do direito às isenções, totais ou parciais,
objetivas ou subjetivas, relativamente ao pagamento de impostos e outros tributos próprios da
Autarquia apresentados por Entidades Públicas e Privadas. A Câmara mais deliberou submeter o
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------

15. Pedido de destaque de parcela de terreno, apresentado pelo Senhor Carlos Nuno de Matos
de Azeredo Pinto e Melo, sito no Lugar de Devesa, União de Freguesias de Ancede e
Ribadouro – 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que
é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar, atendendo aos
pareceres técnicos, o pedido de destaque de parcela de terreno, apresentado pelo Senhor Carlos
Nuno de Matos de Azeredo Pinto e Melo, sito no Lugar de Devesa, União de Freguesias de Ancede e
Ribadouro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Pedido de destaque de parcela de terreno, apresentada pela Senhora Maria Eduarda
Marques Vieira Leite Pereira, sito no Lugar de Travanca, Freguesia de Santa Marinha do
Zêzere – 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 ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de
que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar, atendendo aos
pareceres técnicos, o pedido de destaque de parcela de terreno, apresentada pela Senhora Maria
Eduarda Marques Vieira Leite Pereira, sito no Lugar de Travanca, Freguesia de Santa Marinha do
Zêzere. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Alteração por Adaptação ao Plano Diretor Municipal de Baião – (PDM) – 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
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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 Alteração por
Adaptação ao Plano Diretor Municipal de Baião – (PDM). A Câmara mais deliberou submeter o
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------18. Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo
XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar os Documentos de Prestação de Contas do
ano de 2016 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------19. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2016 – 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 Aplicação do Resultado Líquido do
Exercício de 2016 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------

20. Declaração de Responsabilidade para efeitos do nº 12 da Resolução Nº 3/2016 do Tribunal de
Contas, publicada no Diário da República Nº 13 II Série de 18 de Janeiro de 2017 – 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 Declaração de responsabilidade para
efeitos do nº 12 da Resolução Nº 3/2016 do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República Nº
13 II Série de 18 de Janeiro de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------

21. Minuta de Declaração de responsabilidade do Órgão Executivo para efeitos do formalismo
previsto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas – 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 unanimidade, aprovar a Minuta de Declaração de
responsabilidade do Órgão Executivo para efeitos do formalismo previsto no Estatuto dos Revisores
Oficiais de Contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. 2ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2017 – Proposta
Ata N.º 07 da Reunião Ordinária de 12.04.2017
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500 # Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt # Web. www.cm-baiao.pt

8/9

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara
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, por unanimidade, aprovar a 2ª Revisão ao Orçamento para o ano de
2017 e submeter o assunto à 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA
_____________________________________________

OS VEREADORES
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________
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